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บทสรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)
********************************************
สาระสาคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. นโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศ ยังคง
เป็นการดาเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒ นาประเทศตามยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ นโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบั บ ปรับ ปรุง)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสาคัญของรัฐบาล รวมทั้งให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา บรรเทาหรือ
แก้ ไขผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และให้
ความสาคัญกับกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งนาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และ 2565 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านกลไกการบู รณาการเชิงยุ ทธศาสตร์ ในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/หน่ว ยงาน (Function) มิติบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภ าพ คุ้มค่า และไม่ซ้าซ้อน วงเงินทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณ
รายจ่ายเพียงพอในการดาเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจาแนกเป็น 6 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย
1) รายจ่ายงบกลาง 590,470.0 ล้านบาท 2) รายจ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท
3) รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท 4) รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท 5) รายจ่ายสาหรับทุน
หมุนเวียน 209,985.6 ล้านบาท และ 6) รายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท
2. นโยบายและทิศ ทางการจั ดท างบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข สอดคล้ อ งรองรั บ กั บ นโยบายงบประมาณรายจ่ า ยฯ ระดั บ ประเทศ และนโยบาย
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ (ด้ า นสาธารณสุ ข ) ใน
4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (4 Excellence) ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิ ศ (PP & P Excellence) 2) บริการเป็ นเลิ ศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิ ศ (People Excellence)
และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วย 15
แผนงาน 45 โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนงานสาคัญต่างๆ ระดับประเทศ โดยได้รับวงเงินงบประมาณตาม (ร่าง)
พระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวนทั้ งสิ้ น 156,408.7 ล้ า นบาท
เพิ่ มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 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. นโยบายและทิศทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และเป็นไปตามกรอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อภิบาลระบบ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัย สิ่ งแวดล้ อม 2) ส่ งเสริม สุ ขภาพกลุ่ มวัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อมสู่ เมืองสุ ขภาพดี
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3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 ) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล วงเงินงบประมาณตาม
(ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวนทั้งสิ้น 1,786.2 ล้านบาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 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
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวม (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2565
2566
ภาพรวมประเทศ
3,100,000.0 3,100,000.0 3,185,000
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 158,278.6 154,029.2 156,408.7
ภาพรวมกรมอนามัย
2,018.4
1,816.4
1,786.2
รายการ

เพิ่ม/ลด จากปี 2564
จานวน
ร้อยละ
85,000.0
2.7
2,379.4
1.5
-26.3
-1.4

ตารางที่ 2 แสดง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย จาแนกตามมิติ
หมวดรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
หมวด
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ

งบประมำณ

ปี 2564

ปี 2565

งบประมำณ

เพิ่ม/ลด

ปี 2566
ขั้นคำขอ

(เที ยบ 2565 กับ 2566)

ร่ำงพ.ร.บ.

%

(ขั้นพ.ร.บ.)

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

งบดาเนินงาน

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

1,380,000

825,000

736,000

-644,000

-46.67

-

14,188,200

2,440,700

2,440,700

100.0

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

10,141,700

ตารางที่ 3 แสดง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย จาแนกตามมิติ
แผนงาน และหมวดรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
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ที่

แผนงำน/โครงกำร
รวมทั้งสิ้น

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

งบประมำณ
ปี 2565

งบประมำณ

หมวดรำยจ่ำย

ปี 2566
(ขั้นร่ำง พ.ร.บ.)

งบบุคลำกร

งบดำเนินงำน

งบลงทุน

1,812,551,400 1,786,236,200 1,130,127,800 411,664,100 241,267,600
1,187,766,800 1,182,625,400 1,130,127,800

งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น
736,000

2,440,700

736,000

2,440,700

52,497,600

355,620,400

371,898,800

154,827,100

159,483,500

43,180,100

47,065,800

47,065,800

104,175,200

95,112,100

95,112,100

7,471,800

7,469,300

7,469,300

7,394,900

7,394,900

127,454,500 241,267,600

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะที่ ดี

3.2

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3.3

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิง่ แวดล้อม

3.4

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

3.5

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

4 แผนงานบูรณาการระดับประเทศ

-

-

2,441,400

114,337,100

72,228,500

159,483,500

-

-

-

-

-

2,441,400
-

72,228,500

4.1

* แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ ยว

4,193,500

4,252,600

4,252,600

4.2

* แผนงานบูรณาการเขตพัมนาพิเศษภาคตะวันออก

3,120,500

3,074,400

3,074,400

* แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

59,094,900

58,737,300

58,737,300

6,164,200

6,164,200

4.3

-

สังคมผูส้ งู วัย
4.4

* แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

4,028,200

4.5

* แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (งบลงทุน)

43,900,000

-

สรุปภาพรวม
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ กับการ
ดาเนิน ภารกิจเพื่อขับ เคลื่ อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
นโยบายสาคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลสาเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการสาคัญ ประจาปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570 ) จานวน ๔๐๖ โครงการ (กรมอนามัย 11 โครงการ)
และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการสาคัญ ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ในฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เสนอ แต่ ในขั้ น ของการ
พิจารณางบประมาณยังคงปรับลดงบประมาณโดยใช้กรอบเพดาน (ceiling) วงเงินงบประมาณของหน่วยงาน
ซึ่ ง ในภาพรวม ปี 2566 กรมอนามั ย ได้ รั บ งบประมาณลดลงจาก ปี 2565 จ านวน 26.3152 ล้ า นบาท
จากรายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ดังนี้
1. งบบุคลากร ปรับลดลง เนื่องจากเป็นการขอตั้ งงบประมาณอัตราว่างในเพดานต่าสุด เพื่อมิให้มี
งบประมาณคงเหลือสูง และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากจะมีห้วงระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง และมีตาแหน่งที่ยุบยกเลิกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
2. งบดาเนินงาน เพิ่มขึ้น จากงบดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการ โดยเฉพาะโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปี 2566
กรมอนามัยผ่านการอนุมัติให้เป็นโครงการสาคัญ จานวน 11 โครงการ
3. งบลงทุน ลดลง เนื่องจากความไม่พร้อมของแบบรูปรายการก่อสร้าง

บทสรุป ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3

4. ขั้นตอนต่อไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วัน เดือน ปี
31 พฤษภาคม – 2
มิถุนายน 2565
3 มิถุนายน – 16
สิงหาคม 2565
17 - 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรม
- สภาผู้ แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1
- สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามส่วนราชการ
- สภาผู้ แทนราษฎร พิ จารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2-3
29 - 30 สิงหาคม 2565 - วุฒิ สภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
6 กันยายน 2565
- สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
จัดทาโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน กรมอนามัย

บทสรุป ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 12ฯ แผนปฏิรูปฯ แผนงบประมาณ กับคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย (ขั้นร่างพ.ร.บ.)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
วงเงินรวม
1,786,236,200
บาท
ยุทธศาสตร์
2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน
ชาติ 20 ปี
เป้าหมายยุทธ์ ประเทศไทยมีขีด
ชาติ
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น

ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธ์
ชาติ

ตชว.ความสามารถในการ ตชว.รายได้ประชาชาติ
แข่งขันของประเทศ
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน ประเทศและการ
กระจายรายได้

แผนแม่บท
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ชาติ

5. การท่องเที่ยว

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ สังคมไทยมี
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
21
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
การพัฒนาสังคมและ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ครอบครัวไทย

11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

1

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14. ศักยภาพการกีฬา
(ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)

เป้าหมายตาม ปม.1 : ผลิตภัณฑ์มวล
ปม.2 : การลงทุนในพื้นที่ ปม. : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
แผนแม่บทฯ รวมในประเทศด้านการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอ้ ย่าง
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดได้รับการยกระดับ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

ปม. : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

ปม. : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น
มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัย
เคารพกฎกติกามากขึ้น
ด้วยกีฬา

ตัวชี้วัดและค่า ตชว. ปม. 1 : 1.1 สัดส่วน ตชว. ปม. 2 : มูลค่าการ
เป้าหมายตาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ส่งเสริมการลงทุนใน
แผนแม่บทฯ ประเทศด้านการ
พื้นที่เชตเศรษฐกิจพิเศษ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดในช่วง 5 ปีแรก
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 600,000 ล้านบาท
ร้อยละ 25

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

ตชว. ปม. : อายุคาดเฉลีย่ ของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี

ตชว.ปม. อายุคาดเฉลีย่
ของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่า
70 ปี)

แผนย่อย

1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

6. การพัฒนาระบบนิเวศ 1. การพัฒนาเขตพัฒนา
การท่องเที่ยว
พิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายและ เป้าหมาย : นักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดแผน มีความปลอดภัยในชีวิต
ย่อยฯ
และทรัพย์สินมากขึ้น
ตชว. : อันดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
โดย Travel & Tourism
Competitiveness
Index (TTCI) 1 ใน 65

15 ประเด็น
แผนฯ 13

เป้าหมาย
แผนฯ 13

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

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

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

2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุน่

3. การพัฒนาและ
1. การสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาวะและการ
ยกระดับศักยภาพวัย ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ งที่คุกคามสภาวะ
แรงงาน

เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุน่ มี
ความรูแ้ ละทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รูจ้ ัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีส้านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สือ่ สาร
และท้างานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตชว. : คะแนนความสามารถ
ในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ
World Economic Forum
(WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

เป้าหมาย : แรงงาน
มีศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิต มัทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความส้าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้าง
ตชว. : ผลิตภาพ
แรงงาน (ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 2.5)

1. การสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ งที่คุกคาม
สุขภาวะ

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุข
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ตชว. : อัตราความรอบรูด้ ้านสุขภาวะของ
ประชากร ร้อยละ 60

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ตชว. : อัตราความรอบรูด้ ้านสุขภาวะของประชากร ร้อยละ 60

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็น หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก้าลังคน
ประตูการค้าการลงทุน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
และยุทธศาสตร์ทางโลจิ ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
สติกส์ที่ส้าคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ 11 ไทย
สามารถลดความเสีย่ ง
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่
น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปม. การท่องเที่ยวไทยมี
การบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืนในทุกมิติ
ตชว. ผูป้ ระกอบการและ
แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

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

ปม. ความเสีย่ งจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง
ตชว. การมีแผน
จัดการป้องกันความ
เสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
และการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากศใน
ระดับจังหวัด
โดยเฉพาะพื้นที่ส้าคัญ

ปม. การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
ตชว. เมื่อน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจ้านวนมากขึ้น

ปม. คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จ้าเป็นส้าหรับโลกยุคใหม่ มี
คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิ
คุ้มต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลก สมารถด้ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ตชว. ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 88 ณ สิน้ สุดแผนฯ

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ด้านสาธารณสุข /ประเด็นความรอบรูด้ ้านสุขภาพ / กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส้าหรับประชาชนและผูป้ ่วย
เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ตชว. อัตราความรอบรูด้ ้านสุขภาวะของประชาชน ร้อยละ 50

1.การส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก้าลังกาย
กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย : คนไทยออก
ก้าลังกาย เล่นกีฬาและ
นันทนาการอย่างสม่้าเสมอ
เพิ่มขึ้น
ตชว. : ประชาชนทุกภาค
ส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ ร้อยละ 50

15. พลังทางสังคม

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

19. การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

ปม. : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น
อย่างยั่งยืน

ปม. 1 : ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
เพิ่มขึ้น

ตชว.ปม. :มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ ตชว.ปม. สัดส่วนประชากร
ตชว.ปม. :อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและ
10 ภายในปี 2570
ไทยทั้งหมดที่ได้รับความ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่้ากว่า 40
คุ้มครองตามมาตรการ
ประเทศแรกของโลก
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย
9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4)
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8)
ผูอ้ ยู่ในอุปการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการท้างาน ร้อย
ละ 80

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

ปม. : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

2. การรองรับผูส้ ูงวัยเชิงรุก

เป้าหมาย : ประชากรไทยมี
การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
ตชว. : สัดส่วนประชากรอายุ
25-59 ปี ที่มีการเตรียมการ
เพื่อยามสูงอายุทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับ
จ้านวนประชากรอายุ 25-59 ปี
ทั้งหมด ร้อยละ 65 ภายในปี
2570

เป้าหมาย : ผูส้ ูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ตชว. : สัดส่วนผูส้ ูงอายุที่ประสบปัญหาความ
ยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 15 ภายในปี
2570

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

ปม. : คนไทยทุกคนได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

1. การคุ้มครองทางสังคมขั้น
พื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

เป้าหมาย : คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาส
และกลุม่ เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตชว. สัดส่วนประชากรกลุม่
ด้อยโอกาสและกลุม่
เปราะบางที่ได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย
9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2)
คลอดบุตร (3) ตาย (4)
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8)
ผูอ้ ยู่ในอุปการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการท้างาน ร้อย
ละ 90

4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

เป้าหมาย : การจัดการ
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติด
เชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตร
และกากอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตชว. : ดัชนีประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ เท่ากับ
0.81

เป้าหมาย : คุณภาพ
อากาศ เสียง และความ
สัน่ สะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย
ตชว. : ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ
อากาศ เสียง และความ
สัน่ สะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย

1. การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุม่ น้้าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของ
ประเทศ

เป้าหมาย : ระดับความมั่นคงด้านน้้า
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4 (สูงสุดระดับ 5)
ตชว. : ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภค อยู่ในระดับ 3.5

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนเข้ามรูน่ ลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ปม.ที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการ
ด้ารงชีวิต
ตชว. ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต่้ากว่า 100 โดยดัชนีรวมของ
ความคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วย 3 มิติ โดยมีตชว.ในแต่ละมิติ ดังนี้
มิติที่ 3 ความคุ้มครองทางสังคมส้าหรับผูส้ ูงวัย / ตชว. สัดส่วนของผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70

ประเด็นความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพ
ปม.ประชาชนมีความรอบ
รูฯ้
ตชว.อัตราความรอบรูฯ้
(เหมือน HL)

่ มโยง 66 (ร่าง พรบ.)
D:\งบประมาณ 2566\00 ขาขึน
้ \00 ขาวคาดแดง (ร่าง พ.ร.บ.)\ผังเชือ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน

เป้าหมายยุทธ์ ประเทศไทยมีขีด
ชาติ
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น

ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธ์
ชาติ

ตชว.ความสามารถในการ ตชว.รายได้ประชาชาติ
แข่งขันของประเทศ
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน ประเทศและการ
กระจายรายได้

แผนแม่บท
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ชาติ

5. การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณฯ
แผน
งบประมาณ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ สังคมไทยมี
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
21
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
การพัฒนาสังคมและ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ครอบครัวไทย

11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน

แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14. ศักยภาพการกีฬา
(ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

15. พลังทางสังคม

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย
มีการวางรากฐานเพื่อ
เกิดการลงทุนจาก
แผนบูรณา
รองรับการปรับโครงสร้าง ภาครัฐและภาคเอกชน
การระดับชาติ เศรษฐกิจใหม่
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง)

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งร่ายกาย สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม เป็นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ 21 และครอบครัวมีความเข้มแข็งเอื้อต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ
25-59 ปี) มีความพร้อมก่อน
เข้าสูส่ ังคมสูงวัย

ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนบูรณา
การระดับชาติ

อัตราการขยายตัวของ
การลงทุนในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ
10 เทียบกับปีก่อนหน้า

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

2.เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย 3.ความสามารถในการ
กว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2565 แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ
World Economic Forum
(WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ต่อปี

4.ผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

อายุคาดเฉลีย่ ของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 67.5 ในปี 2564

ตชว.ปม. : ประชากรก่อนวัย
สูงอายุมีความตระหนักรูต้ ่อ
การเตรียมความพร้อม เพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย ร้อยละ 70

ตชว. : ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ
จ้านวน 11.7 ล้านคน

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ อยู่ใน
ระดับ 2 (60 คะแนน) ภายในปี 2565

นโยบายการ
จัดสรร
งบประมาณ

2.2.18.1 เร่งรัดการ
พัฒนาระบบนิเวศและ
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การท่องเที่ยว เพื่อให้
ประเทศไทยฯ

2.2.28.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกฯ

3.2.5.1 เร่งรัดส่งเสริมให้มีการเตรียม 3.2.6.1 เร่งรัดการพัฒนา
ความพร้อมพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ฯ ทักษะที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21ฯ

3.2.7.1 ส่งเสริมการ
ยกระดับศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงท้างาน
ให้มีคุณภาพฯ

3.2.11.1 เร่งรัดส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ เพิ่มศักยภาพการจัดการสุขภาวะให้แก่ประชาชนทุกกลุม่ วัยฯ

เป้าหมายการ
บริการ
กระทรวงฯ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ตัวชี้วัด
ปม.กท.ฯ ที่
กรมเกีย่ วข้อง

แผนงานยุทธศาสตร์ความ
เสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

4.2.2.1 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัยฯ

1. ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรูด้ ้านสุขภาวะของประชากร (ร้อยละ 72 ภายในปี 2570)
ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลสัมฤทธิ์
กระทรง
สาธารณสุข

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

19. การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิง่ แวดล้อม

5.1.4.1 เร่งรัดการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลฯ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า

5.1.6.1 พัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุม่ น้้าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของ
ประเทศฯ

2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95 หรือประมาณ 66.32 ล้านคน

ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86)

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

นโยบาย
รัฐบาล 12
ด้าน
แผน
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว

ผลสัมฤทธิ์
กรมอนามัย

- ประชาชนทุกกลุม่ วัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม (13)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรูส้ ุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส 14) (ปี66=70 / ปี 67=71 / ปี 68=71 / ปี 69=72 / ปี 70=72)

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ผลผลิต/
โครงการ
(16 ผลผลิต)

แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

ประชาชนกลุม่ เป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม (32)

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม (33)

(3201)
(3202)
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการ
จัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย
สิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 90) (แผนท่องเที่ยวฯ)
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน (ร้อยละ 100) (แผน EEC)

(3301)
(3304)
(3305)
(3302)
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 (วัยรุน่ )
4. เชิงคุณภาพ : วัยท้างานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 52
5. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 62
6. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาพ ร้อยละ 70
7. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 45

โครงการ : ยกระดับ
บริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
(เจ้าภาพแก้ไขชื่อ)
(001088)

โครงการ : พัฒนาศักยภาพและ
บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่
แม่และเด็ก
(000115)

โครงการ : ยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (000190)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : พัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุม่ วัยเรียนวัยรุน่
(000186)

โครงการเสริมสร้าง โครงการ : เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ความรอบรูว้ ัยท้างาน และระบบอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชน
สุขภาพดี
กลุม่ เป้าหมาย (000139)
(001086)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ
(3303)

โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพื่อสุขภาพ (000189)

โครงการ : พัฒนาและบริการการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน
ในพื้นที่โครงการพระราชด้าริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ(000109)

(2301)
ร้อยละของการเบิกจ่าย
รายการค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ พัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด (ร้อยละ 96)

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี รายการค่าใช้จ่าย
เครือข่าย (010000)
บุคลากรภาครัฐพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก
(11000)

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม

ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผูส้ ูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ (34)
(3308) (เพิ่มใหม่)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกิจกรรมทางกาย
ประชาชน (001090)

(3401)
(3402) (เพิ่มใหม่)
1. เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละ 46
2. เชิงปริมาณ : ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ 990,000 คน
3. เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุม่ ด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคม ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุด
สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 10

โครงการ : สร้างความรอบรู้
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (000140)

โครงการ : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ (000135)

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิง่ แวดล้อม

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า

ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (35)
(3501)
(3502)
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 30)
เชิ'งคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการน้้าประปาที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 60)

โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึง โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้า
บริการสุขภาพและอนามัย ระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความเสีย่ งต่อ
สิง่ แวดล้อมประชาชนกลุม่
สุขภาพ (000130)
ด้อยโอกาสและกลุม่
เปราะบาง (001089)

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้้า
เพื่อการบริโภค
(000118)

่ มโยง 66 (ร่าง พรบ.)
D:\งบประมาณ 2566\00 ขาขึน
้ \00 ขาวคาดแดง (ร่าง พ.ร.บ.)\ผังเชือ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน

เป้าหมายยุทธ์ ประเทศไทยมีขีด
ชาติ
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น

ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ สังคมไทยมี
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
21
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
การพัฒนาสังคมและ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ครอบครัวไทย

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3

ตัวชี้วัดยุทธ์
ชาติ

ตชว.ความสามารถในการ ตชว.รายได้ประชาชาติ
แข่งขันของประเทศ
การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน ประเทศและการ
กระจายรายได้

แผนแม่บท
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ชาติ

5. การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

เชิงคุณภาพ :
1. จังหวัดรักษามาตรฐาน
ต้นแบบการจัดการสถาน
ประกอบการด้านอาหาร
อย่างต่อเนื่อง (76 แห่ง)
2. จังหวัดมีสถาน
ประกอบกิจการประเภท
การให้บริการในพื้นที่
ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐาน
(76 จังหวัด)
3. สถานประกอบการใน
พื้นที่ท่องเที่ยวได้
มาตรฐานตามกฎหมาย
และมาตรการป้องกันโรค
(ร้อยละ 85)

เชิงคุณภาพ :
เชิงคุณภาพ : เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการ
เทศบาลเป้าหมายได้รับ คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90
การยกระดับให้เป็น
เมืองที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ ร้อย
ละ 50
2.เชิงปริมาณ : การตั้งครรภ์
ซ้้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ไม่เกิน ร้อยละ 12.5

เชิงคุณภาพ : วัย
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริม
ท้างานอายุ 18-59 ปี สุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อย ร้อยละ 80
ได้รับการตรวจดัชนี
มวลกายและวัดรอบ
เอว ร้อยละ 55

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
(ร้อยละ 30)

เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการ
พระราชด้าริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติมีการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม 9,837 แห่ง

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

กิจกรรมหลัก

- ส่งเสริมการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิง่ แวดล้อมใน
พื้นที่ท่องเที่ยว (92115)

ส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ( 7 )

ส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพ
(87543)

ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
การมีพัฒนาการ
สมวัย (12)

ส่งเสริม สนับสนุน ระบบ
สาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับ
โรงเรียน หรือสถานศึกษา
(76981)

ส่งเสริม พัฒนา
การพัฒนาและสร้าง
ทักษะและสมรรถนะ ระบบรับมือและ
วัยท้างาน (87367) ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ( 4 )

ส่งเสริม พัฒนา ความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพและ
ระบบอนามัย
สิง่ แวดล้อม (92110)

สร้างความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมเพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี
(87342) (ปรับชื่อ)

พัฒนากฎหมาย
และพัฒนาระบบ
ขับเคลือ่ นบังคับใช้
กฎหมายในความ
รับผิดชอบของกรม
อนามัย (10)

ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัย
สิง่ แวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชด้าริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ (86494)

พัฒนานโยบายขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมเพื่อ
ประชาชนและกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
(1856)

พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ าร ยกระดับการบริหาร
ส่งเสริมสุขภาพและ ทรัพยากรบุคคลกรม
อนามัยสิง่ แวดล้อม
อนามัย (76995)
(1864)

พัฒนาระบบข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
และเทคโนโลยี
ส่งเสริมสุขภาพและ
สารสนเทศ ( 1 ) อนามัยสิง่ แวดล้อม
(81953)

เชิงปริมาณ : องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การบริหารจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อม 1
แห่ง
เชิงคุณภาพ : สถาน
ประกอบกิจการด้านการ
บริการในพื้นที่เป้าหมาย
มีการจัดการสุขอนามัย
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
ได้มาตรฐานรองรับเมือง
สุขภาพดี ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ :
หญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการดูแล
ก่อนคลอดตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 75

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

เชิงปริมาณ :
1. โรงพยาบาลสังกัด
ส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรับรองมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส้าหรับวัยรุน่ และเยาวชน
(Youth Friendly Health
Service : YFHS) ฉบับ พ.ศ.
2563 ร้อยละ 60 (สะสม)
2. โรงเรียนรอบรูด้ ้านสุขภาพ
9,000 แห่ง

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

เชิงปริมาณ : สถาน
บริการสุขภาพในเขต
สุขภาพได้รับการ
ยกระดับเป็นองค์กร
รอบรูด้ ้านสุขภาพ
ระดับดีเยี่ยม 26 แห่ง

เชิงปริมาณ :
1. ภาคีเครือข่ายมีการ
จัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพื่อสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน
ร้อยละ 50
2. ชุมชนในพื้นที่เฉพาะ
น้ากระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพไปใช้ในการ
พัฒนาเมืองสุขภาพดี 6
ชุมชน

เชิงปริมาณ :
กฎหมายที่ได้รับ
การพัฒนา ทบทวน
แก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก
กฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์
เปลีย่ นแปลง ร้อย
ละ 60

เชิงปริมาณ : โครงการที่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่โครงการ
พระราชด้าริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
9 โครงการ

เชิงปริมาณ :
1. การพัฒนานโยบายขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม (สส. 1 ด้าน
สว. 1 ด้าน) 2 ด้าน
2. แผนการจัดหาและจัดการนมผง
1 แผน

เชิงปริมาณ :
จ้านวนหน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม 13
แห่ง

เชิงปริมาณ : ข้อมูล
และเทคโนโบยี
สารสนเทศได้รับ
การพัฒนา 5
โครงการ

3,074,400

14,892,500

129,342,800

241,267,600

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
กิจกรรมหลัก จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวมี
(25 กิจกรรม) การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการ
ด้าเนินการตามมาตรฐาน
(76 จังหวัด)

งบประมาณ
4,252,600
(บาท)
โครงการกรม 1. ค.พัฒนาและยกระดับ
อนามัย
ระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับ สนุน
การท่องเที่ยวไทย (ผ่าน
มติ ค.ร.ม.) 4.2526 ลบ.

รวมภาพผลผลิต
รวมภาพแผนงาน

4,252,600
4,252,600

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1. ค.ยกระดับการ
1. ค.ส่งเสริมการ
จัดการอนามัย
เกิดอย่างมี
สิง่ แวดล้อมเพื่อเมือง
คุณภาพ 14.8925
สุขภาพดีในพื้นที่เขต
ลบ.
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 3.0744 ลบ.

3,074,400
3,074,400

46,416,500
95,112,100

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

เชิงปริมาณ :
ประชาชนได้รับ
ความรูด้ ้านผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ร้อยละ 100

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

31,524,000

39,912,900

8,782,700

3,273,300

10,193,700

4,135,700

3,717,900

25,745,200

1. ค.เตรียม
ความพร้อมก่อน
สมรสและก่อนมี
บุตร เพื่อการเกิด
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. โครงการโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพตามแนววิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal
Health Literate School)
15.8591 ลบ.
2. โครงการผูพ้ ิทักษ์อนามัย
โรงเรียนในยุคดิจิทัล
10.9360 ลบ.
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กกลุม่ เปราะบาง 4.3562
ลบ.
4. โครงการยกระดับการ
ขับเคลือ่ นระบบสุขภาพและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
วัยรุน่ 8.7616 ลบ.

1. ค.ยกระดับ
ครอบครัว ชุมชน
รอบรูส้ ุขภาพภายใต้
วิถีชีวิตปกติใหม่
8.7827 ลบ.
2. ค.เสริมสร้างความ
รอบรูค้ นวัยท้างานใน
สถานประกอบการสู่
วิถียั่งยืน

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

1. ค.ยกระดับความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อปรับ
พฤติกรรมและลดภัย
คุกคามที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาสุขภาวะคนไทย
(ผ่านมติ ค.ร.ม.)
4.8321 ลบ.
2.ค.สาสุขยุคใหม่ชวน
คนไทยใส่ใจสุขภาพ
ตนเอง (ผ่านมติ
ค.ร.ม.) 5.3616 ลบ.
3. ค.ชุมชนรอบรูด้ ้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสีย่ งที่
คุกคามสุขภาวะคนทุก
ช่วงวัย
4. ค.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล
รอบรู้ 7 สัปดาห์เพื่อ
คนไทยสุขภาวะดีวิถี
ใหม่

1. ค.เสริมสร้างพลัง
ท้องถิ่นและชุมชน
จัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพื่อเมือง
สุขภาพดี 4.1357 ลบ.
2. ค.ส่งเสริมการจัดการ
ส้วมและสิง่ ปฏิกูลเพื่อ
ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพ
3. ค.ประเมินและ
คาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมและส่งเสริม
สุขภาพ
4. ค.ยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่
เฉพาะเพื่อส่งเสริมให้
เป็นเมืองสุขภาพดี
5. ค.ยกระดับการ
ขับเคลือ่ นจังหวัด
จัดการปัจจัยเสีย่ งด้าน
สิง่ แวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
6. ค.ยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมรองรับการ
จัดการภัยสุขภาพและ
สาธารณภัย

1. โครงการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 3.7179
ลบ.

1. ค.เลีย้ งดูลูกตาม "ค้าสอนพ่อ" ใน
พื้นที่ความมั่นคงและยามชายแดนฯ
1.8221 ลบ.
2. ค.ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด.)ฯ 5.3830 ลบ.
3. ค.พัฒนาสุขภาพเด็กประชาชนใน
พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ 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 เพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.2943 ลบ.
8. ค.ฟันเทียมพระราชทาน ถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรฯ 4.1779 ลบ.
9. ค.พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมพื้นที่
โครงการพระราชด้าริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 2.3639 ลบ.

39,912,900

8,782,700

13,467,000
47,065,800

7,853,600

25,745,200

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

371,898,800
371,898,800

เชิงคุณภาพ :
บุคลากรกรมอนามัยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมทางจริยะรรม
ร้อยละ 80

522,800
1. ค.เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
0.5228 ลบ.
2. ค.ยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ขับเคลือ่ นระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14. ศักยภาพการกีฬา
(ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์)

765,600
1.ค.พัฒนาข้อมูล
กลางกรมอนามัย
เพื่อยกระดับในการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ 0.7656
ลบ.
2. ค.ยกระดับงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม
3. ค.พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
4. ค.พัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูล
ความรู้ สูอ่ งค์กร
แห่งการเรียนรูฯ้
5. ค.จัดท้าระบบ
บริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล
ISO/IEC
27001:2013ฯ

15. พลังทางสังคม

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อน
วัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มี
ความรอบรูก้ ารเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเป็นผูส้ ูงอายุที่มี
สุขภาพดี ร้อยละ 51

เชิงคุณภาพ :
1. ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม
Care Plan ร้อยละ 95 (380,000 คน)
2) ผูส้ ูงอายุกลุม่ ดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ (ร้อยละ 95) (530,000 คน)
3) ผูส้ ูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
(ร้อยละ 63)

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

เชิงปริมาณ
1. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ
100
2. ประชาชนที่มีการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส
PM 2.5 ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับ
การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้าง
ที่มีคุณภาพน้้าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น้้าประปาดื่มได้ ร้อยละ 90

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับชาติ ในรูปแบบ
Digital Health
Plateform (5)

พัฒนาความรอบรูด้ ้านการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทาง
กาย การนอน และการดูแล
สุขภาพช่องปาก
(76992)

พัฒนา ส่งเสริม การ
เข้าถึงระบบการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ (87354)

ส่งเสริมการดูแล
ผูส้ ูงอายุระยะยาว
แบบบูรณาการ (13)

พัฒนากลไกการสร้าง
หลักประกันทางสังคมด้าน
สุขภาพในกลุม่ ด้อยโอกาส
และกลุม่ เปราะบาง (11)

ส่งเสริมการพัฒนากลไก
และระบบการควบคุม
ก้ากับ การจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อม (77000)

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
คาดการณ์และการจัดการ
เพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ ( 6 )

พัฒนาและรับรอง
มาตรฐานการ
จัดการน้้าบริโภค
(92113)

พัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพน้้าในพื้นที่
ห่างไกลและ
ทุรกันดาร (14)

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

เชิงปริมาณ : ประชากรก่อน
วัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี)
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการ
เป็นผูส้ ูงอายุที่มีสุขภาพดี
8,500,000 คน

เชิงปริมาณ :
1. ผูส้ ูงอายุกลุม่ ดี
เข้าถึงระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
640,680 คน
2. ผูส้ ูงอายุทุกกลุม่
เข้าถึงบริการดูแล
สุขภาพช่องปากตาม
จ้าเป็น 900,000 คน

เชิงปริมาณ :
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงเข้าถึงระบบ
การดูแลสุขภาพ
400,000 คน

เชิงปริมาณ : กลไกความ
ร่วมมือสร้างการเข้าถึงบริการ
สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
สร้างเสริมสุขภาพ ในกลุม่
ด้อยโอกาสและกลุม่
เปราะบาง 1 ระบบ

เชิงปริมาณ : โรงพยาบาล
ภาครัฐที่ใช้งานระบบ
ก้ากับการขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อ (Manifest System)
ร้อยละ 65

เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายมีการ
เฝ้าระวังและจัดการความ
เสีย่ งต่อสุขภาพจาก
มลพิษอากาศ ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ :
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
คุณภาพน้้าประปา
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น้้าประปาดื่มได้
กรมอนามัย 100
แห่ง

เชิงปริมาณ : ชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลและ
ทุรกันดารได้รับการ
จัดการคุณภาพน้้า
887 แห่ง

เชิงปริมาณ : ร้อยละของ เชิงคุณภาพ : ประชาชนมี
การเบิกจ่ายรายการ
กิจกรรมทางกายสม่้าเสมอ
ค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ด้าเนินการภาครัฐ พัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด (ร้อยละ 96)

ร้อยละของการเบิกจ่าย
รายการค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการภาครัฐ พัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด ร้อยละ 96

1,182,625,400
1. เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ้า ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
2. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์

1,182,625,400
1,182,625,400

7,394,900

9,801,400

22,904,400

26,031,500

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

1. ค.การจัดการ
สภาพแวดล้อมและการสร้าง
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ เพื่อ
การเตรียมความพร้อมวัย
ท้างานสูว่ ัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี
ปี 2566 9.8014 ลบ.

1. ค.ส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผูส้ ูงอายุตาม
แนวทางชะลอชรา
ชีวายืนยาว ปี 2566
(ผ่านมติ ครม.)
13.2309 ลบ.
2. ค.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
ผูส้ ูงอายุ ปี 2566
(ผ่านมติ ครม.) 9.6735
ลบ.

1 โครงการขับเคลือ่ น
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ
และผูม้ ีภาวะพึ่งพิง
ระยะยาวแบบบูรณา
การ (Long Term
Care) แบบ New
Normal 18.2951 ลบ.
2. ค.พระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะ ปี
2566 7.7364 ลบ.

7,394,900
7,394,900

9,801,400
58,737,300

48,935,900

2,441,400
1. ค.ยกระดับการเข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพแต่ละ
กลุม่ วัยและอนามัย
สิง่ แวดล้อม ส้าหรับกลุม่
เปราะบางและด้อยโอกาส
ของสังคม (ผ่านมติ ค.ร.ม.)
2.4414 ลบ.

2,441,400
2,441,400

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

4,752,600

19. การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

2,716,700

4,085,400

1. ค.พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธาธารณสุข 4.7526 ลบ.
2. ยกระดับสถานบริการ
การสาธารณสุขจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมเป็น
มิตรต่อสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม

1. ค.เฝ้าระวังและป้องกัน 1. ค.พัฒนา
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก คุณภาพน้้าประปา
มลพิษทางอากาศ
หมูบ่ ้านให้ได้
2.7167 ลบ.
มาตรฐานและราคา
เหมาะสมสู่
เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDG6) ภายในปี
พ.ศ. 2570 (ผ่านมติ
ค.ร.ม.) 4.0854 ลบ.

7,469,300
7,469,300

6,164,200
6,164,200

2,078,800
1. โครงการพัฒนา
ระบบจัดการ
คุณภาพน้้าสะอาด
ชุมชนในพื้นที่
ห่างไกลและ
ทุรกันดาร 2.0788
ลบ.

0

่ มโยง 66 (ร่าง พรบ.)
D:\งบประมาณ 2566\00 ขาขึน
้ \00 ขาวคาดแดง (ร่าง พ.ร.บ.)\ผังเชือ

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำ�คัญ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ส่วนราชการผู้เสนอ
สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ห น่วยรับงบประมาณ ได้มี ก รอบวงเงินงบประมาณสาหรับ ใช้จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
4. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
4.1 ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตั ว ในช่ วงร้อยละ 3.2 – 4.2 โดยมี ปัจ จัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่า
จะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ ตาม
ยัง มี ข้อจ ากั ดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จและการเงินโลก การกลายพันธุ์และ
การระบาดของไวรัส รวมทั้งการลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0.5 – 1.5
4.2 นโยบายและแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ
กับการดาเนินภารกิจที่มีความจาเป็นเร่งด่วนตามแนวทางการพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับ ปรับปรุง) นโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะ
การคลัง ของประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ ภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
และภารกิ จ ของหน่ ว ยรับ งบประมาณ ความต้ อ งการในพื้ นที่ แ ละแผนพัฒ นาพื้ น ที่ ต ามความต้องการ
ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ สามารถ
บรรลุเ ป้า หมายและผลสัม ฤทธิ์ ต ามที่ ก าหนด และสอดคล้องกั บ ความต้ องการของประชาชน ภายใต้
สถานการณ์ด้านการคลัง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

-2นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับปรุงภารกิจภายใต้แผนงานพื้นฐานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย โดยยกระดับให้เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้ อน
ให้เห็นกลไกงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งพิจารณา
ความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการดาเนินงานและขีดความสามารถ
ในการเบิ ก จ่ า ยและใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด สรรงบประมาณได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
4.3 วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 3,185,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ที่กาหนดไว้จานวน 3,100,000 ล้านบาท เป็นจานวน 85,000
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้
1) รายจ่ายประจา
รายจ่ายประจา จานวน 2,396,942.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 23,932.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.26 ของวงเงิน
งบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 76.55 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้ง
งบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้จานวน 596.7 ล้านบาท)
3) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
รายจ่ายเพื่ อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย ปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ มี ร ายการที่ต้อง
เสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้จานวน 24,978.6 ล้านบาท)
4) รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายลงทุน จานวน 695,077.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 83,144.0 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.59 (รวมรายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ที่ กาหนดเป็น
รายจ่ายลงทุ น จ านวน 7,019.6 ล้านบาท) และคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 21.82 ของวงเงินงบประมาณ
เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 19.74 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5) รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้
รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ จานวน 100,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับ สัดส่วนร้อยละ 3.22 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จานวน
7,019.6 ล้านบาท)

-34.4 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามกลุ่มงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท จาแนกเป็นกลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย
1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ก าหนดไว้ เป็นจ านวน 590,470.0 ล้ านบาท คิ ดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.54 ของวงเงินงบประมาณ
2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ กาหนดไว้เป็นจานวน 1,090,329.6 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.23 ของวงเงินงบประมาณ
3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ก าหนดไว้เป็นจานวน 218,477.7 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.86 ของวงเงินงบประมาณ
4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ก าหนดไว้เป็นจานวน 772,119.1 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24.24 ของวงเงินงบประมาณ
5) งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน ก าหนดไว้เป็นจ านวน 206,985.6 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.50 ของวงเงินงบประมาณ
6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ กาหนดไว้เป็นจานวน 306,618.0 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ของวงเงินงบประมาณ
4.5 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามกระทรวง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามกระทรวง ดังนี้

กระทรวง
รวมทั้งสิ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งบกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
3,185,000.0
100.0
590,470.0
18.5
32,477.8
1.0
197,292.7
6.2
285,230.4
9.0
7,556.5
0.2
5,330.8
0.2
24,626.9
0.8
124,748.2

3.9
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กระทรวง
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐสภา
หน่วยงานของศาล
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นของรัฐ
สภากาชาดไทย
ส่วนราชการในพระองค์
ทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
126,067.1
4.0
180,502.0
5.7
6,822.1
0.2
30,638.6
1.0
2,707.4
0.1
6,489.5
0.2
325,578.9
10.2
24,693.9
0.8
54,338.5
1.7
6,748.0
0.2
325,900.2
10.2
156,408.7
4.9
4,490.8
0.1
125,257.9
3.9
21,727.7
162,989.7
7,752.2
22,959.5
19,085.0
81,180.3
477.4
8,854.0
8,611.7
206,985.6

0.7
5.1
0.3
0.7
0.6
2.5
0.0
0.3
0.3
6.5

-54.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล
โดยมุ่งให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดาเนินการ เพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมาย
การพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จานวน 296,003.6 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความสุข
ประเทศมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง การบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของกองทั พ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรมและการบัง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อ านวยความยุ ติ ธ รรม
และบริการประชาชน ขับ เคลื่อ นการแก้ ไขปัญหาจัง หวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญ หาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จานวน 396,125.5 ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านให้มีเสถียรภาพ
และยั่ง ยืน โดยมุ่ งส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตร และประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ให้ได้คุณภาพที่มีมาตรฐานและมูลค่าผลผลิตที่สูงขึ้น พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นคมนาคมและระบบโลจิส ติ ก ส์ ทั้ ง ด้ า นลดต้ น ทุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์แ ละสนองความต้ องการ
ของประชาชน พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมทักษะและสนับสนุนแหล่งเงินทุน
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึน้
มุ่ ง เน้นการวิจัยพั ฒ นานวัตกรรมที่ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สอดรับ กั บ ความ ต้องการของ
อุตสาหกรรมปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีของประชาชน

-63) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ านวน
549,514.0 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะ มีความรักและภูมใิ จ
ในความเป็นไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพคน
ทุ ก ช่วงวัย ตั้ง แต่เ ริ่ม ตั้ง ครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูง อายุพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
รวมทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง มีระบบ
รั บ มื อ ต่อ โรคอุ บั ติใ หม่ แ ละโรคอุ บัติ ซ้า ส่ ง เสริม การผลิต และพั ฒ นาบุค ลากรทางการแพทย์ ตลอดจน
การยกระดับ ศัก ยภาพ ทั ก ษะ และสมรรถนะวัยท างาน ให้มี ม าตรฐานสอดคล้องกั บ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ และพัฒนา
ศักยภาพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จานวน 759,861.3 ล้านบาท
เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุก มิ ติ กระจายศูนย์ก ลางความเจริญ ทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุม ชนท้ อ งถิ่นในการพั ฒ นา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง เพื่ อสร้างสัง คมคุณภาพ โดยการ
เสริมสร้างทุ นทางสังคม และสร้างพลังในชุมชนให้เข้มแข็งให้เกิ ดเป็นพลังทางสังคม สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมสังคมไทยในการรองรับ สัง คมสูง วัย เพิ่ม ศัก ยภาพและยกระดับ ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ พัฒ นา
ศัก ยภาพครัวเรือ นยากจนข้ามรุ่นให้ห ลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน ส่ง เสริม สภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการจัดสรรที่ดินทากินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ สนับสนุน
การผลิ ต และการตลาดภายในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ให้ มี น วั ต กรรมทางการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ นแหล่ ง ทุ น
สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมให้ กั บ คนไทยทุ ก คนได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ
และการศึก ษาที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐาน สร้างหลัก ประกั นสวัส ดิก ารส าหรับ แรงงานทั้ ง ในระบบและ
นอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริ บทในเชิงพื้นที่
และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จานวน
122,964.9 ล้านบาท เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเ วศ โดยใช้ป ระโยชน์และสร้างการเติบ โตอย่างยั่ง ยืนบนสัง คมเศรษฐกิ จ สีเ ขีย ว เศรษฐกิ จ
ภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการน้าทั้งระบบ การเพิ่มผลิตภาพของน้า การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
6) ยุ ทธศาสตร์ด้า นการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน
658,012.7 ล้านบาท เพื่ อ ให้ ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทางานที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาระบบ
บริห ารงานภาครัฐ รวมทั้ ง การต่อ ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการพัฒนากฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

-77) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ จานวน 402,518.0 ล้านบาท เพื่อสารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสาหรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นและการชาระหนี้ภาครัฐ
4.7 การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบให้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบู รณาการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวม 11 แผนงาน จานวน 218,477.7 ล้านบาท ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
แผนงานบูรณาการ
จานวน
รวมทั้งสิ้น
218,477.7
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6,251.2
2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
11,086.9
3. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
498.0
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
448.7
5. บริหารจัดการทรัพยากรน้า
54,121.9
6. ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4,188.2
7. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
131,372.8
8. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1,474.3
9. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
1,554.6
10. รัฐบาลดิจทิ ัล
2,356.0
11. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5,125.1
4.8 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อ ให้ก ารกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สอดคล้อ งกับ หลัก การ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม ซึ่ง ต้องการให้มี การกระจายอานาจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ แนวทาง
การปฏิรูปรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส ามารถพึ่ง พาตนเองได้ รวมทั้ง การให้องค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พิ จ ารณานาเงิน นอกงบประมาณหรือ เงิน สะสมมาใช้ส มทบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อ ดาเนินโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น จึง เห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ 29.60 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) เป็นจานวน 737,083.6 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 29,023.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.10 โดยจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 307,111.6 ล้านบาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เลมที่ ๑๑
กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
154,029,251,400 บาท
325,622,200 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ทีร่ วมพลังสังคม เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี
2. พันธกิจ
่ น
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยังยื

ปี 2566
156,408,661,200 บาท
334,676,500 บาท
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
และสามารถป้ องกันและลดโรคทีส่ ามารถป้ องกันได้
เกิดเป็ นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสขุ ภาพดีสูงขึ้น
- ตัวชี้วดั : ประชาชนมีความรอบรูส้ ขุ ภาพ
- ตัวชี้วดั : อัตราความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของประชากร
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของชุมชนมีการดาเนินการ
จัดการสุขภาพทีเ่ หมาะสมให้กบั ประชาชน
- ตัวชี้วดั : อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็ น
ด้วยภาวะทีค่ วรควบคุมด้วยบริการผูป้ ่ วยนอก
(Ambulatory Care Sensitive Conditions : ACSC)
ลดลง ไม่เกิน
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน
ทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ้นึ
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3 รพศ. / รพท.
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3 รพ. กรมการแพทย์ /
รพ. กรมควบคุมโรค / รพ. กรมสุขภาพจิต
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3 รพช.
- ตัวชี้วดั : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

ร้อยละ
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ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
มีความเหลือ่ มลา้ ลดลง
- ตัวชี้วดั : จานวนการจัดตัง้ หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมติ ามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
- ตัวชี้วดั : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ด้านสุขภาพ ไม่ตา่ กว่า
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรูส้ ขุ ภาพ
เรื่องโรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ า้ ทีเ่ กิดจาก
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศมากขึ้น
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
มีความรอบรู ด้ า้ นโรคและภัยสุขภาพสามารถป้ องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีค่ ุกคามสุขภาวะได้
- ตัวชี้วดั : สัดส่วนประชาชนทีม่ คี วามรูส้ ขุ ภาพ
เรื่องโรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ า้ ทีเ่ กิดจาก
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ เพิม่ เป็ น
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
- ตัวชี้วดั : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั : ความแตกต่างการใช้สทิ ธิเมือ่ ไปใช้บริการ
ผูป้ ่ วยในของผูม้ สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(compliance rate) ไม่เกิน

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

แห่ง

3,000

3,500

ทุกจังหวัด

0.67

-

ร้อยละ

-

50

ร้อยละ
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-

ร้อยละ

99.95

99.95

ร้อยละ

1.5

1.5
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4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความมันคง
่

แผนงาน
- แผนงานบูรณาการ
ขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
10.7680

- แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์

3.7458

- แผนงานบูรณาการป้ องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผูต้ ดิ ยาเสพติด

908.9365

การท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

- แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว

12.7548

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

- แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

258.4452

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี

30,037.6108

- แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์

1,071.2032

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง

การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะทีด่ ี

ศักยภาพการกีฬา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

การดาเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

- แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์

บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10.0000
162.6649

7.3949

3,633.7303

117,221.7741
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พลังทางสังคม

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

- แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม

การดาเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

- แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

91.3783

บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

602.7742

การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

267.1315

การบริหารจัดการนา้ ทัง้ ระบบ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรนา้

การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

- แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

15.0000

57.6974

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

- แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจทิ ลั
- แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

งบประมาณ

แผนงาน
- แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสู งวัย

105.8686

1,919.5325

6.1642

4.0860

รวมทัง้ สิ้น

156,408.6612
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4.2 ความเชื่ อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หน่วย : ล้านบาท
หมุดหมาย - หน่ วยรับงบประมาณ - แผนงาน
รวมทัง้ สิ้น
หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็ นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยัง่ ยืน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
กรมอนามัย
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
หมุดหมายที่ 4 : ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
กรมการแพทย์
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
กรมควบคุมโรค
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
กรมสุขภาพจิต
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

งบประมาณ
20,181.3109
12.7548
2.7000
2.7000
3.0896
3.0896
4.2526
4.2526
2.7126
2.7126
18,625.1646
15,433.3525
39.1144
13,054.2986
1,124.4492
1,215.4903
2,561.6157
2,561.6157
43.0977
43.0977
321.5935
321.5935
19.4065
19.4065
30.4104
30.4104
69.6866
69.6866
129.7914
129.7914
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หน่วย : ล้านบาท
หมุดหมาย - หน่ วยรับงบประมาณ - แผนงาน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
หมุดหมายที่ 5 : ไทยเป็ นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่สี าคัญของภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรมควบคุมโรค
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรมอนามัย
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุม้ ครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กรมการแพทย์
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กรมสุขภาพจิต
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กรมอนามัย
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

งบประมาณ
14.6724
14.6724
1.5379
1.5379
258.4452
244.7484
244.7484
3.9125
3.9125
3.0744
3.0744
6.7099
6.7099
887.6153
16.4141
16.4141
18.1490
18.1490
1.0000
1.0000
1.0522
1.0522
9.0850
9.0850
48.9359
48.9359
792.9791
701.6008
91.3783
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หน่วย : ล้านบาท
หมุดหมาย - หน่ วยรับงบประมาณ - แผนงาน
หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตา่
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรมอนามัย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
หมุดหมายที่ 12 : ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่ อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
กรมการแพทย์
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
กรมสุขภาพจิต
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
กรมอนามัย
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
กรมการแพทย์
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
กรมควบคุมโรค
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

งบประมาณ
250.7404
250.7404
250.7404
3.2733
3.2733
3.2733
70.6199
4.0988
4.0988
20.1046
20.1046
46.4165
46.4165
72.6974
15.0000
15.0000
56.0466
56.0466
1.6508
1.6508
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพ
เพื่อสนับสนุ นความมัน่ คงของชาติ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติด
ที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา ได้รบั การดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม
(Retention Rate)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ระบบบริการสุขภาพมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รบั มาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐาน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสมวัย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราตายของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อัตราตายของผูป้ ่ วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อัตราความสาเร็จการรักษา
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนการจัดตัง้ หน่ วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมิ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
ขัน้ 3 รพศ. / รพท.
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
ขัน้ 3 รพ. กรมการแพทย์ / รพ. กรมควบคุมโรค /
รพ. กรมสุขภาพจิต

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
154,354.8736 156,743.3377 157,697.9996 157,404.6422
154,029.2514 156,408.6612 157,686.5675 157,393.2101
325.6222
334.6765
11.4321
11.4321
308.6222
332.1668
11.4321
11.4321

ปี 2569
159,609.6378
159,609.6378
-

ร้อยละ

60

45

45

48

50

ล้านบาท
ล้านบาท

953.9570
-

923.4503
-

917.3393
-

919.8477
-

922.4816
-

ร้อยละ

5

5

5

5

5

ล้านบาท
ล้านบาท

374.7436
-

281.2000
-

341.5843
-

167.0463
-

ร้อยละ
ต่อ
ประชากร
แสนคน
ร้อยละ

85
8

86
8

86
7.5

86
7.3

86
7.0

7

7

7

7

7

ร้อยละ

8

8

8

8

8

ร้อยละ

88

88

-

-

-

ทีม

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

100

30.8581
-
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เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
ขัน้ 3 รพช.
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทัว่ ถึง เป็ นธรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สทิ ธิ
เมื่อไปใช้บริการผู ป้ ่ วยในของผู ม้ สี ทิ ธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สทิ ธิ
เมื่อไปใช้บริการผู ป้ ่ วยในของผู ม้ สี ทิ ธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge
ระดับมาตรฐานขึ้นไป
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล
ที่พฒั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ร้อยละ

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
90
90
90
90

ปี 2569
90

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

149,828.1365
325.6222
308.6222

155,896.7142
-

152,134.3782
334.6765
332.1668

153,562.3069
11.4321
11.4321

153,551.4081
11.4321
11.4321

ร้อยละ

-

1.5

1.5

1.5

1.5

ครัง้

112,800

-

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

2,543.1052
-

2,719.5536
-

2,670.1105
-

2,637.5670
-

2,641.9670
-

ร้อยละ

-

30

30

30

30

ร้อยละ

98

-

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

260.6213
-

273.2957
-

134.2213
-

ร้อยละ

92

92

92

ล้านบาท
ล้านบาท

68.6878
-

76.7834
-

61.0053
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

55.7097
92
61.6313
-

55.7097
92
61.9073
-
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6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

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

บาท
บาท
บาท

6.2 จาแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย

รวมทัง้ สิ้น

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านความมัน่ คง

ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ด้านการสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

รายการ
ค่าดาเนิ นการ
ภาครัฐ

156,408.6612

923.4503

281.2000

152,134.3782

2,719.5536

273.2957

76.7834

-

117,824.5483

-

-

117,221.7741

602.7742

-

-

-

37,219.3922

3.7458

10.0000

34,912.6041

2,010.9108

267.1315

15.0000

-

1,364.7207

919.7045

271.2000

-

105.8686

6.1642

61.7834

-

154,683.2232

923.4503

271.7775

151,815.7668

1,323.8003

273.2957

75.1326

-

120,390.6576

446.9720

244.7484

118,203.6644

1,231.9044

259.6622

3.7062

-

103,874.6590

-

-

103,874.6590

-

-

-

-

15,807.9037

3.7458

-

14,329.0054

1,215.4903

259.6622

-

-

708.0949

443.2262

244.7484

-

16.4141

-

3.7062

-

8,067.3267

219.2404

10.0000

7,803.5063

19.5800

-

15.0000

-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

5,025.4285

-

-

5,025.4285

-

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

2,803.0778

-

10.0000

2,778.0778

-

-

15.0000

-

238.8204

219.2404

-

-

19.5800

-

-

-

302.1400

-

2.7000

298.4400

1.0000

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

134.2328

-

-

134.2328

-

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

164.2072

-

-

164.2072

-

-

-

-

3.7000

-

2.7000

-

1.0000

-

-

-

3,642.9767

-

3.9125

3,583.0176

-

-

56.0466

-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

1,965.8354

-

-

1,965.8354

-

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

1,617.1822

-

-

1,617.1822

-

-

-

-

59.9591

-

3.9125

-

-

-

56.0466

-

5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,283.6027

83.9600

-

1,199.6427

-

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

611.9512

-

-

611.9512

-

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

587.6915

-

-

587.6915

-

-

-

-

83.9600

83.9600

-

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ส่วนราชการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
2. กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
4. กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

12

หน่
ประเภทงบประมาณรายจ่าายย
หน่ ววยงาน
ยงาน -- ประเภทงบประมาณรายจ่
6.6. กรมสนั
กรมสนับบสนุ
สนุ นนบริ
บริกการสุ
ารสุขขภาพ
ภาพ
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร

รวมทังง้้ สิสิ้้ นน
รวมทั

ด้ด้าานการพั
นการพัฒ
ฒนา
นา
และเสริ
ม
สร้
และเสริมสร้าางง
ศัศักกยภาพ
ยภาพ
ทรั
พ
ยากรมนุ
ทรัพยากรมนุ ษษย์ย์

ด้ด้าานการสร้
นการสร้าางง
ความสามารถ
ความสามารถ
ในการแข่
ในการแข่งงขัขันน

ด้ด้าานความมั
นความมันน่่ คง
คง

นการสร้าางง
ด้ด้าานการสร้
การเติ
โต
การเติบบโต
บนคุ
ณ
ภาพชี
บนคุณภาพชีววิติต
ทีที่เ่เป็ป็ นนมิมิตตรร
ต่ต่ออสิสิ่่งงแวดล้
แวดล้ออมม

ด้ด้าานการสร้
นการสร้าางง
โอกาสและ
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ความเสมอภาค
ทางสังงคม
คม
ทางสั

---

-0.3798
0.3798

---

9.0850
9.0850
--

---

---

---

613.1335
613.1335
--

-9.0850
9.0850

---

---

---

7.3270
7.3270
--

1,704.0970
1,704.0970
1,182.6254
1,182.6254

61.1787
61.1787
--

13.6335
13.6335
--

---

---

---

-7.3270
7.3270

521.4716
521.4716
--

2.4414
2.4414
58.7373
58.7373

7.4693
7.4693
6.1642
6.1642

---

---

2,289.4339
2,289.4339
1,335.6044
1,335.6044

---

---

2,289.4339
2,289.4339
1,335.6044
1,335.6044

---

---

---

---

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
10.
ส
านั
ก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
10. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

953.8295
953.8295
901.4635
901.4635

-29.2500
29.2500

---

953.8295
953.8295
872.2135
872.2135

---

---

---

---

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ

392.6610
392.6610
479.5525
479.5525

---

---

392.6610
392.6610
479.5525
479.5525

---

---

---

---

29.2500
29.2500
1,725.4380
1,725.4380

29.2500
29.2500
--

-9.4225
9.4225

-318.6114
318.6114

-1,395.7533
1,395.7533

---

-1.6508
1.6508

---

167.7984
167.7984
86.9549
86.9549

---

9.4225
9.4225
--

158.3759
158.3759
86.9549
86.9549

---

---

---

---

71.4210
71.4210
9.4225
9.4225

---

-9.4225
9.4225

71.4210
71.4210
--

---

---

---

---

37.3043
37.3043
35.8544
35.8544

---

---

37.3043
37.3043
35.8544
35.8544

---

---

---

---

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
3.3. สสานั
ก
งานหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
ง
านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชาติ

1.4499
1.4499
1,395.7533
1,395.7533

---

---

1.4499
1.4499
--

-1,395.7533
1,395.7533

---

---

---

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร
งบประมาณรายจ่
า
ยของหน่
งบประมาณรายจ่ายของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ

602.7742
602.7742
792.9791
792.9791

---

---

---

602.7742
602.7742
792.9791
792.9791

---

---

---

4.4. สถาบั
สถาบันนวัวัคคซีซีนนแห่
แห่งงชาติ
ชาติ
งบประมาณรายจ่
า
ยบุ
งบประมาณรายจ่ายบุคคลากร
ลากร

43.5371
43.5371
14.4070
14.4070

---

---

43.5371
43.5371
14.4070
14.4070

---

---

---

---

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
5.5. โรงพยาบาลบ้
า
นแพ้
ว
(องค์
ก
ารมหาชน)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

29.1301
29.1301
13.3375
13.3375

---

---

29.1301
29.1301
13.3375
13.3375

---

---

---

---

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ

13.3375
13.3375

--

--

13.3375
13.3375

--

--

--

--

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบู
ยบูรรณาการ
ณาการ
8.8. กรมอนามั
กรมอนามัยย
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่
า
ยบู
ร
ณาการ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
9.9. สถาบั
สถาบันนพระบรมราชชนก
พระบรมราชชนก
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบู
ยบูรรณาการ
ณาการ
หน่
หน่ ววยงานในก
ยงานในกากั
ากับบ/องค์
/องค์กการมหาชน
ารมหาชน
1.1. สถาบั
สถาบันนการแพทย์
การแพทย์ฉฉุุกกเฉิ
เฉิ นนแห่
แห่งงชาติ
ชาติ
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบู
ยบูรรณาการ
ณาการ
2.2. สถาบั
สถาบันนวิวิจจยยัั ระบบสาธารณสุ
ระบบสาธารณสุขข
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร
งบประมาณรายจ่

3.0896
3.0896
--

13,137.2195
13,137.2195
403.9010
403.9010

1.0522
1.0522
--

---

12,733.3185
12,733.3185
5.7696
5.7696

-1.2480
1.2480

-3.0896
3.0896

12,733.3185
12,733.3185
--

-1.0522
1.0522

2,876.3968
2,876.3968
2,111.3984
2,111.3984

142.7799
142.7799
--

---

2,724.5319
2,724.5319
2,111.3984
2,111.3984

613.1335
613.1335
151.8649
151.8649

-142.7799
142.7799

---

1,786.2362
1,786.2362
1,182.6254
1,182.6254

---

531.3823
531.3823
72.2285
72.2285

รายการ
รายการ
ค่ค่าาดดาเนิ
าเนิ นนการ
การ
ภาครั
ภาครัฐฐ
---

7.7. กรมสุ
กรมสุขขภาพจิ
ภาพจิตต
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบุ
ยบุคคลากร
ลากร

1.2480
1.2480
--

ด้ด้าานการปรั
นการปรับบ
สมดุ
สมดุลลและพั
และพัฒ
ฒนา
นา
ระบบ
ระบบ
การบริ
การบริหหาร
าร
จัจัดดการภาครั
การภาครัฐฐ

0.3798
0.3798
--

งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายของหน่
ยของหน่ ววยรั
ยรับบงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายบู
ยบูรรณาการ
ณาการ

13,142.9891
13,142.9891
403.9010
403.9010

หน่
หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
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หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย

6. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

รวมทัง้ สิ้น

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านความมัน่ คง

ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ด้านการสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

รายการ
ค่าดาเนิ นการ
ภาครัฐ

67.7074

-

-

66.0566

-

-

1.6508

-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

46.2607

-

-

46.2607

-

-

-

-

งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

19.7959

-

-

19.7959

-

-

-

-

1.6508

-

-

-

-

-

1.6508

-

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมการแพทย์

ปี 2566
6,300.2304

ปี งบประมาณ
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
7,260.8388
2,182.7906
609.2587

เงินนอก
งบประมาณ
2.5097

598.4966

770.9032

833.3975

2.6288

-

34.6448

3.2670

1.6335

-

-

211.1338

300.4615

10.2371

-

-

5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

26.0585

489.0776

5.1041

7.1280

-

6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

35.6096

174.6395

32.2035

-

-

245.0014

278.2102

384.0627

11.5830

-

39.8226

48.3555

11.8418

20.3022

-

208.8102

492.6738

292.4333

1.5840

7.2408

10. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

9.0481

9.0482

3.4471

8.3792

-

11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1.5357

1.5357

-

-

-

12. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

0.5264

0.5264

0.5264

0.5265

-

13. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

72.0449

93.5676

25.0919

19.7505

-

14. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

23.1899

90.9978

-

-

-

15. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

13.3375

26.6749

26.6750

-

28.5803

7,819.4904

10,040.7777

3,809.4445

681.1409

38.3308

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. กรมควบคุมโรค

7. กรมสุขภาพจิต
8. กรมอนามัย
9. สถาบันพระบรมราชชนก

รวมทัง้ สิ้น

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
118,575,000,600 บาท
17,000,000 บาท

ปี 2566
120,390,657,600 บาท
2,509,700 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นหน่ วยงานหลักในการกาหนดทิศทาง กากับดูแล ขับเคลือ่ น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สู่การปฏิบตั ิ บริหารจัดการทรัพยากร และจัดบริการสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและเป็ นธรรม
เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี
2. พันธกิจ
1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย และผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กาหนดมาตรฐาน
ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพทีส่ าคัญ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. แปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิ ติดตามกากับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation)
ตลอดจนกากับดูแล (Regulate) การดาเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ
3. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน ควบคุมโรค
รักษาพยาบาล ฟื้ นฟูสภาพ และคุม้ ครองผู บ้ ริโภค ทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน
4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
องค์ความรู ้ ระบบ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน
ทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ้นึ
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
(รพศ. / รพท.)

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

ร้อยละ

100

100

- ตัวชี้วดั : ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3 (รพช.)

ร้อยละ

-

80

ร้อยละ

90

90

- ตัวชี้วดั : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
มีความเหลือ่ มลา้ ลดลง
- ตัวชี้วดั : จานวนของบุคคลทีม่ ปี ญั หาสถานะและสิทธิ
ได้รบั สิทธิขนั้ พื้นฐานด้านสาธารณสุข
- ตัวชี้วดั : จานวนการจัดตัง้ หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมติ ามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

อันดับที่ 1 ใน 25

1

-

คน

479,300

706,196

หน่วย

3,000

3,500

คน

0.67

-

- ตัวชี้วดั : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ด้านสุขภาพ
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิง่ แวดล้อม
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ปี 2564
121,056.1602
102,817.8663
17,265.7711
1,137.1065
5.7001
216.2502
14,151.3154
1,405.3644
350.0345
972.5228
41.3207
657.4543
229.2883
35.2426
9.2169

ปี 2565
118,575.0006
101,386.3981
16,383.2459
907.6359
3.7686
109.9547
13,958.7512
1,154.0142
249.1213
805.3566
20.0000
432.4582
332.4979
16.6940
3.7065

ปี 2566
120,390.6576
103,874.6590
15,807.9037
1,166.6694
3.7458
39.1144
13,123.2216
1,215.4903
259.6622
708.0949
10.7680
432.4582
244.7484
16.4141
3.7062
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ
1. เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ประชาชนได้รบั การดูแล รักษาและป้ องกันภัย
คุกคามด้านสุขภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติด
ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการบาบัดรักษา ได้รบั การดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม
(Retention Rate)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ระบบบริการสุขภาพที่สง่ เสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพ
ในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษได้รบั การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ รองรับพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการมีสขุ ภาวะที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนการจัดตัง้
หน่วยบริการปฐมภูมแิ ละเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมติ ามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของอาเภอ
ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ทีม่ คี ุณภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของเขตสุขภาพ
ทีม่ นี วัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
118,592.0006 120,393.1673 123,248.4531 123,459.0977 126,460.6138
118,575.0006 120,390.6576 123,248.4531 123,459.0977 126,460.6138
17.0000
2.5097
17.0000
2.5097
-

ล้านบาท
ล้านบาท

101,386.3981 103,874.6590 109,129.1387 114,718.1298 120,640.4257
-

ร้อยละ

55

55

45

48

50

ล้านบาท
ล้านบาท

456.2268
-

446.9720
-

446.9720
-

446.9720
-

446.9720
-

ร้อยละ

100

100

100

100

-

ล้านบาท
ล้านบาท

332.4979
-

244.7484
-

310.7262
-

136.1882
-

-

หน่วย

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

14,976.3418
17.0000
17.0000

14,329.0054
2.5097
2.5097

12,005.4178
-

6,880.1209
-

4,095.5293
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
มีการประกาศใช้และปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางของ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. ประชาชนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สามารถป้ องกันและลดผลกระทบภัยคุกคาม
จากมลพิษสิง่ แวดล้อม
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาล
ทีพ่ ฒั นาอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. การบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569

กองทุน

3

3

3

3

3

ล้านบาท
ล้านบาท

1,170.7082
-

1,231.9044
-

1,231.9044
-

1,231.9044
-

1,231.9044
-

ร้อยละ

90

98

98

98

98

ล้านบาท
ล้านบาท

249.1213
-

259.6622
-

120.5878
-

42.0762
-

42.0762
-

ร้อยละ

92

92

92

92

92

ล้านบาท
ล้านบาท

3.7065
-

3.7062
-

3.7062
-

3.7062
-

3.7062
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
1,812,551,400 บาท
- บาท

ปี 2566
1,786,236,200 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
กรมอนามัยเป็ นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี
2. พันธกิจ
ทาหน้าทีใ่ นการสังเคราะห์ ใช้ความรู ้ และดูภาพรวม เพือ่ กาหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกากับดู แล เพือ่ ให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการดาเนินงาน

394

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วดั : ประชาชนมีความรอบรูส้ ขุ ภาพ

หน่ วยนับ

ร้อยละ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

70

70
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิง่ แวดล้อม
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา้
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

ปี 2564
1,860.4348
1,233.2619
524.7397
314.7666
129.8322
67.7785
12.3624
102.4332
9.2444
89.1606
4.0282
-

ปี 2565
1,812.5514
1,187.7668
510.4475
355.6204
104.1752
43.1801
7.4718
114.3371
4.1935
3.1205
59.0949
4.0282
43.9000

ปี 2566
1,786.2362
1,182.6254
531.3823
371.8988
95.1121
47.0658
7.3949
2.4414
7.4693
72.2285
4.2526
3.0744
58.7373
6.1642
-
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
1,812.5514
1,786.2362
1,624.2765
1,653.3483
1,671.9633
1,812.5514
1,786.2362
1,624.2765
1,653.3483
1,671.9633
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,187.7668
-

1,182.6254
-

1,244.6910
-

1,310.2765
-

1,339.7772
-

ร้อยละ

80

90

94

98

100

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี
มีพฒั นาการสมวัย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี
สูงดีสมส่วน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชพี ในหญิง
อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี
พันคน ไม่เกิน

ล้านบาท
ล้านบาท

7.3140
-

7.3270
-

7.3306
-

7.3306
-

7.3306
-

ร้อยละ

85

86

87

88

89

ร้อยละ

66

61

61

62

62

ต่อพัน

25

23

21.5

20

18.5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : วัยทางานอายุ 18-59 ปี
มีดชั นีมวลกายปกติ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกจิ กรรม
ทางกายเพียงพอ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู ้
ด้านสุขภาพ

ร้อยละ

51

52

53

54

55

ร้อยละ

-

62

64

66

68

ร้อยละ

70

70

70

70

70

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รบั
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นทีท่ ่องเทีย่ ว
มีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย
สิง่ แวดล้อม
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัย
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผูส้ ูงอายุได้รบั
การส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
(อายุ 25-59 ปี ) ทีม่ กี ารเตรียมการยามสูงอายุ
โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุม่ ด้อยโอกาส
และเปราะบางของสังคม ได้รบั การบริการส่งเสริม
สุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. ประชาชนได้รบั การส่งเสริมการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รบั การคุม้ ครอง
สุขภาพจากมลพิษสิง่ แวดล้อม
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย
ได้รบั บริการนา้ ประปาทีม่ คี ุณภาพ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. ประชาชนได้รบั ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมกรมอนามัย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูใ้ ช้งานระบบสุขภาพดี
วิถไี ทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ร้อยละ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
40
45
50
55
60

ล้านบาท
ล้านบาท

502.9757
-

521.4716
-

297.4427
-

260.9290
-

250.0433
-

ร้อยละ

45

46

47

48

49

คน

800,000

990,000

1,085,000

1,284,000

1,493,000

ร้อยละ

-

2

4

6

8

ล้านบาท
ล้านบาท

59.0949
-

61.1787
-

61.1787
-

61.1787
-

61.1787
-

ร้อยละ

30

30

45

50

55

ร้อยละ

60

60

60

60

60

ล้านบาท
ล้านบาท

11.5000
-

13.6335
-

13.6335
-

13.6335
-

13.6335
-

คน

1,000,000

-

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

43.9000
-

-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

1,786,236,200
1,544,968,600
241,267,600

บาท
บาท
บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,130.1278
411.6641
1,130.1278
52.4976
127.4545

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
241.2676
0.7360
2.4407
241.2676
0.7360
2.4407

-

127.4545

-

95.1121

-

-

-

95.1121

-

46.4165

-

-

-

46.4165

-

39.9129

-

-

-

39.9129

โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู ้
วัยทางานสุขภาพดี
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน
มีสขุ ภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ หมาะสมกับประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการ
พระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

-

8.7827

-

-

-

8.7827

-

47.0658

-

-

-

47.0658

-

25.7452

-

-

-

25.7452

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู ้
ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้อม
แก่ประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย

-

13.4670

-

-

-

13.4670

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ สุขภาพ

-

7.8536

-

-

-

7.8536

3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ แม่และเด็ก
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ วัยเรียนวัยรุ่น

241.2676

0.7360

2.4407

รวม
1,786.2362
1,182.6254
371.8988
371.8988
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ศักยภาพการกีฬา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรม
ทางกายประชาชน
6. แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ประชาชนกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
7. แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษ
และสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและเฝ้ าระวังด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพ
8. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการ
ความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
ให้ได้มาตรฐาน
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู ้
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ เตรียม
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคม
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการนา้ เพือ่ การบริโภค

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
-

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
7.3949

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
7.3949

-

7.3949

-

-

-

7.3949

-

2.4414

-

-

-

2.4414

-

2.4414

-

-

-

2.4414

-

7.4693

-

-

-

7.4693

-

7.4693

-

-

-

7.4693

-

4.2526

-

-

-

4.2526

-

4.2526

-

-

-

4.2526

-

3.0744

-

-

-

3.0744

-

3.0744

-

-

-

3.0744

-

58.7373

-

-

-

58.7373

-

9.8014

-

-

-

9.8014

-

48.9359

-

-

-

48.9359

-

6.1642

-

-

-

6.1642

-

6.1642

-

-

-

6.1642
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7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

1,182,625,400 บาท
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2565
1,187.7668

1,187.7668
1,137.2391
50.5277
-

ปี 2566
1,182.6254
1,182.6254
1,130.1278
52.4976
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2567
ปี 2568
1,244.6910
1,310.2765
1,244.6910
1,310.2765
1,192.1934
1,257.7789
52.4976
52.4976
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ปี 2569
1,339.7772
1,339.7772
1,287.2796
52.4976
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินเพิม่ พิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ทีไ่ ม่ทาเวชปฏิบตั สิ ่วนตัว
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(4) ค่าตอบแทนสาหรับกาลังคนด้านสาธารณสุข
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ต.ป.พ.)
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,182,625,400 บาท
1,130,127,800
1,029,764,000
898,297,600
131,466,400
100,363,800
52,497,600
52,497,600
3,696,000
12,840,000
1,554,400
29,730,000
870,000
390,000
3,246,300
170,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาและขับเคลือ่ นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชน
ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การส่งเสริมสุขภาพทีด่ มี คี ุณภาพ
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

371,898,800 บาท
371,898,800 บาท

หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนานโยบายขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ ประชาชนและกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู ก้ ารส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
4. ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย

งบดาเนิ นงาน
127.4545
0.7656
126.1661
0.5228

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
241.2676
0.7360
0.7360
241.2676
-

งบรายจ่ายอืน่
2.4407
2.4407

รวม
371.8988
0.7656
129.3428

-

-

241.2676

-

-

0.5228

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ
ระบบ
4
4
4
4
4
และอนามัยสิง่ แวดล้อมได้รบั การพัฒนา
(4)
(ระบบสนับสนุน : FIN, KISS, HR, Law)
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

355.6204
355.6204
124.7963
229.4441
1.3800
-

371.8988
371.8988
127.4545
241.2676
0.7360
2.4407
-

147.8699
147.8699
109.8701
34.8231
0.7360
2.4407
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

111.3562
111.3562
108.1795
0.7360
2.4407
-

100.4705
100.4705
97.2938
0.7360
2.4407
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบตั งิ านเวรบ่าย-ดึก
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุอาหาร
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 - 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

371,898,800 บาท
127,454,500 บาท
99,714,500 บาท
68,597,700 บาท
7,594,200 บาท
1,600,800 บาท
16,697,900 บาท
788,400 บาท
100,000 บาท
3,290,000 บาท
5,686,000 บาท
32,840,400 บาท
10,151,200 บาท
50,755,800
10,151,200
10,151,200
10,151,200
20,302,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,584,400 บาท

89,916,200
37,163,000
17,584,400
17,584,400
17,584,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,381,200 บาท

16,906,000
1,690,600
3,381,200
3,381,200
3,381,200
3,381,200
1,690,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตาบลบ้านหมอ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 148 หน่วย)
(2) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวถิ ไี ทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2
กรมอนามัย ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 78 รายการ (รวม 176 หน่วย)
(2) เครื่องให้การรักษาด้วยคลืน่ กระแทกแบบรวมพลังงาน ศูนย์อนามัยที่ 1
เชียงใหม่ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(3) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(4) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลนี ออกไซด์ ขนาด 240 ลิตร
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(5) เครื่องเอกซเรย์ฟนั ทัง้ ปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจติ อล (OPG)
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(6) เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(7) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็ นดิจติ อล
ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

27,740,000 บาท
12,657,300 บาท
5,211,700 บาท
5,871,000 บาท
4,000,000 บาท
241,267,600 บาท
241,267,600 บาท
165,457,100 บาท
1,358,000 บาท

1,358,000 บาท
80,379,200 บาท
2,079,200 บาท

78,300,000 บาท
42,862,600 บาท
18,442,600 บาท

1,700,000 บาท
1,400,000 บาท

2,270,000 บาท

2,800,000 บาท
4,350,000 บาท

3,200,000 บาท
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(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(9) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(10) เครื่องกระตุน้ สมองและร่างกายด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูง (Ultrasound)
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(2) เครื่องวิเคราะห์นา้ ตาลและสารต้านอนุมลู อิสระ
(โครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง) กรมอนามัย
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
(3) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูววี สิ เิ บิล แบบลาแสงคู่ กรมอนามัย
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
(4) เครื่องวิเคราะห์นา้ ตาลรวม กรมอนามัย ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
(5) เครื่องย่อยสาหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ
กรมอนามัย ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์
กรมอนามัย ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
(7) เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลาดับเบสสารพันธุกรรม
ชนิดประสิทธิภาพสูง กรมอนามัย ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
(8) เครื่องตรวจสารพันธุกรรมในสภาพจริง กรมอนามัย ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง
(9) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพนา้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ตาบลสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด
(10) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ตาบลสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด
(11) ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพนั ธุ ์ ชายขอบ
และแรงงานข้ามชาติ ตาบลห้างฉัตร อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 ชุด

3,500,000 บาท
40,857,300 บาท
6,193,100 บาท

1,428,500 บาท
1,455,200 บาท
1,428,500 บาท
1,200,000 บาท
6,420,000 บาท

4,440,500 บาท
1,500,000 บาท
1,541,500 บาท
1,250,000 บาท
14,000,000 บาท
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ก่อาสร้
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ
สิง่ ก่อ่งสร้
ง าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
(3) อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ตาบลบ้านหมอ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
(4) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน
43,528,900 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น
8,705,800 บาท
ปี 2566 ตัง้ งบประมาณ
34,823,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

75,810,500 บาท
43,265,700 บาท
5,893,200 บาท

14,360,900 บาท
14,305,800 บาท
8,705,800 บาท

4,815,200 บาท
4,815,200 บาท
15,079,000 บาท
15,079,000 บาท
414,600 บาท
414,600 บาท
890,900 บาท
890,900 บาท
11,345,100 บาท
11,345,100 บาท
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3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

736,000 บาท
736,000 บาท
736,000 บาท
2,440,700 บาท
2,440,700 บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ แม่และเด็ก
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมให้สตรีวยั เจริญพันธุเ์ ตรียมความพร้อมก่อนมีบตุ ร ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และเด็กปฐมวัยได้รบั ส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมตามวัย
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
538,700,700 บาท
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
538,700,700 บาท
- เงินงบประมาณ

95,112,100 บาท
46,416,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการมีพฒั นาการสมวัย
2. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

งบดาเนิ นงาน
46.4165
31.5240
14.8925

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
46.4165
31.5240
14.8925

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : เด็ก 0-5 ปี ทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง
ร้อยละ
90
90
90
90
90
( 76.1 )
พัฒนาการ
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
306.6182
46.4165
46.4165
46.4165
92.8330
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
306.6182
46.4165
46.4165
46.4165
92.8330
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
306.6182
46.4165
46.4165
46.4165
92.8330
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ แม่และเด็ก
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

46,416,500 บาท
46,416,500 บาท
46,416,500 บาท
554,700 บาท
986,800 บาท
21,531,700 บาท
5,899,900 บาท
1,161,600 บาท
10,137,000 บาท
3,100,000 บาท
169,800 บาท
2,875,000 บาท
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7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ วัยเรียนวัยรุ่น
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มสี ุขภาพดี เสริมสร้างทักษะชีวติ และทักษะด้านสุขภาพ
สร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ รวมถึงมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เหมาะสมตามวัย
7.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
590,681,100 บาท
7.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
590,681,100 บาท
- เงินงบประมาณ

39,912,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขทีเ่ ชือ่ มต่อกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษา

งบดาเนิ นงาน
39.9129
39.9129

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
39.9129
39.9129

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : การตัง้ ครรภ์ซา้ ในหญิงอายุนอ้ ยกว่า
ร้อยละ
13
12.5
12
11.5
11
( 13.84 )
20 ปี ไม่เกิน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ร้อยละ
50
50
55
55
55
( 24.1 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
391.1166
39.9129
39.9129
39.9129
79.8258
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
391.1166
39.9129
39.9129
39.9129
79.8258
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
391.1166
39.9129
39.9129
39.9129
79.8258
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
กลุม่ วัยเรียนวัยรุ่น
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

39,912,900 บาท
39,912,900 บาท
39,912,900 บาท
68,500 บาท
11,800,000 บาท
228,000 บาท
2,668,700 บาท
4,355,000 บาท
18,842,700 บาท
1,950,000 บาท
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7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความรอบรูว้ ยั ทางานสุขภาพดี
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทางานให้มคี วามรอบรู ด้ า้ นสุขภาพและมีพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ รวมถึงขับเคลือ่ นการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
เพือ่ เอื้อให้ประชาชนวัยทางานมีสุขภาพดี

8,782,700 บาท

7.3.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.3.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
107,777,300 บาท
7.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
107,777,300 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทางาน

งบดาเนิ นงาน
8.7827
8.7827

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
8.7827
8.7827

7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : วัยทางานอายุ 18-59 ปี
ร้อยละ
51
52
53
54
55
( 47.48 )
ได้รบั การตรวจดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
63.8638
8.7827
8.7827
8.7827
17.5654
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
63.8638
8.7827
8.7827
8.7827
17.5654
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
63.8638
8.7827
8.7827
8.7827
17.5654
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรอบรู ว้ ยั ทางานสุขภาพดี
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

8,782,700 บาท
8,782,700 บาท
8,782,700 บาท
1,513,200 บาท
2,723,600 บาท
793,000 บาท
3,752,900 บาท
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47,065,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะที่ดี
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

25,745,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ หมาะสมกับประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
7.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
238,653,200 บาท
7.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
238,653,200 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
25.7452
25.7452

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชน
ในพื้นทีโ่ ครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
25.7452
25.7452

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : พื้นทีโ่ ครงการพระราชดาริ
แห่ง
4,400
9,837
10,868
19,360
19,360
และโครงการเฉลิมพระเกียรติมกี ารส่งเสริมสุขภาพ
( 2,548 )
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

109.9272
109.9272
109.9272
-

25.7452
25.7452
25.7452
-

25.7452
25.7452
25.7452
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

25.7452
25.7452
25.7452
-

51.4904
51.4904
51.4904
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

25,745,200 บาท
25,745,200 บาท
25,745,200 บาท
440,200 บาท
6,362,000 บาท
4,218,400 บาท
3,771,800 บาท
1,978,400 บาท
2,599,100 บาท
5,900,000 บาท
110,600 บาท
364,700 บาท
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7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
และระบบอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาประชาชนทุกกลุม่ วัยให้มคี วามรอบรูด้ า้ นสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี
7.4.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.4.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
132,458,200 บาท
7.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
132,458,200 บาท
- เงินงบประมาณ

13,467,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อ
โรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ า้ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
2. ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู ด้ า้ นสุขภาพและระบบอนามัย
สิง่ แวดล้อม

งบดาเนิ นงาน
13.4670
3.2733

10.1937

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
13.4670
3.2733

-

-

-

10.1937

งบลงทุน

7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
( 61.15 )
และป้ องกันโรคอย่างน้อย
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
65.1232
13.4670
13.4670
13.4670
26.9340
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
65.1232
13.4670
13.4670
13.4670
26.9340
ล้านบาท
65.1232
13.4670
13.4670
13.4670
26.9340
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
และระบบอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

13,467,000 บาท
13,467,000 บาท
13,467,000 บาท
522,600 บาท
1,300,000 บาท
6,236,100 บาท
113,800 บาท
1,020,900 บาท
361,700 บาท
3,807,900 บาท
104,000 บาท
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7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมเพื่อสุขภาพ
7.4.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาและบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7.4.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.4.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
105,503,100 บาท
7.4.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
105,503,100 บาท
- เงินงบประมาณ

7,853,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนากฎหมายและพัฒนาระบบขับเคลือ่ นบังคับใช้กฎหมาย
ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
2. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี

งบดาเนิ นงาน
7.8536
3.7179
4.1357

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
7.8536
3.7179

-

-

-

4.1357

งบลงทุน

7.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย
ร้อยละ
30
30
35
40
45
ได้รบั บริการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน
( 26.9 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
66.2351
7.8536
7.8536
7.8536
15.7072
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
66.2351
7.8536
7.8536
7.8536
15.7072
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
66.2351
7.8536
7.8536
7.8536
15.7072
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ สุขภาพ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

7,853,600 บาท
7,853,600 บาท
7,853,600 บาท
539,600 บาท
950,000 บาท
424,100 บาท
61,000 บาท
1,655,500 บาท
565,300 บาท
1,958,100 บาท
1,700,000 บาท
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7,394,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกิจกรรมทางกายประชาชน
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีทกั ษะความรูด้ า้ นสุขภาพ
และมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย
7.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
66,974,500 บาท
7.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
66,974,500 บาท
- เงินงบประมาณ

7,394,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ
ในรูปแบบ Digital Health Platform

งบดาเนิ นงาน
7.3949
7.3949

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
7.3949
7.3949

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกจิ กรรมทางกายสมา่ เสมอ
ร้อยละ
40
40
42
44
46
( 19.1 )
เพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
30.0000
7.3949
7.3949
7.3949
14.7898
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
30.0000
7.3949
7.3949
7.3949
14.7898
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
30.0000
7.3949
7.3949
7.3949
14.7898
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกิจกรรมทางกายประชาชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

7,394,900 บาท
7,394,900 บาท
7,394,900 บาท
400,000 บาท
552,200 บาท
517,700 บาท
192,000 บาท
1,704,000 บาท
2,300,000 บาท
1,729,000 บาท
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2,441,400 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ประชาชนกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
ให้มคี วามเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นทีม่ สี ุขภาพดี
7.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
12,207,000 บาท
7.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
12,207,000 บาท
- เงินงบประมาณ

2,441,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
2.4414
2.4414

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนากลไกการสร้างหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพ
ในกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
2.4414
2.4414

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุม่ ด้อยโอกาส
60,000
120,000
180,000
240,000
และเปราะบางของสังคมเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2.4414
2.4414
2.4414
-

2.4414
2.4414
2.4414
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

2.4414
2.4414
2.4414
-

4.8828
4.8828
4.8828
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมประชาชนกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

2,441,400 บาท
2,441,400 บาท
2,441,400 บาท
1,441,400 บาท
1,000,000 บาท
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7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิ่งแวดล้อม
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้ าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

7,469,300 บาท
7,469,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ
ของเสียอันตราย อากาศ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
รวมทัง้ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน
7.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
118,874,600 บาท
7.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
118,874,600 บาท
- เงินงบประมาณ
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
7.4693
2.7167

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังคาดการณ์และการจัดการ
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
7.4693
2.7167

-

-

-

4.7526

งบลงทุน

4.7526

2. ส่งเสริมการพัฒนากลไกและระบบการควบคุม กากับ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

7.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้ วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระบบ
1
เพื่อสุขภาพ
(-)
เชิงคุณภาพ : ชุมชนต้นแบบที่มกี ารจัดการ
ชุมชน
20
เพื่อลดและป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
( 14 )
จากมลพิษทางอากาศ
เชิงปริมาณ : มูลฝอยติดเชื้อได้รบั การจัดการ
อย่างถูกต้อง
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่มกี ารป้ องกันตนเอง
จากการรับสัมผัส PM 2.5

ร้อยละ

-

100

100

100

100

ร้อยละ

-

80

85

90

95
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ตัวชี้ วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
81.5281
7.4693
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

81.5281
81.5281
-

7.4693
7.4693
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
แผน
แผน
แผน
7.4693

7.4693

14.9386

7.4693
7.4693
-

7.4693
7.4693
-

14.9386
14.9386
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้ าระวัง
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ

7,469,300 บาท
7,469,300 บาท
7,469,300 บาท
560,000 บาท
2,303,000 บาท
489,200 บาท
91,800 บาท
1,367,100 บาท
817,300 บาท
1,840,900 บาท
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7.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และจัดการมาตรฐาน
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นทีท่ ่องเทีย่ ว
7.8.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.8.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)
36,852,900 บาท
7.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
36,852,900 บาท
- เงินงบประมาณ

4,252,600 บาท
4,252,600 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล้อมในพื้นทีท่ ่องเทีย่ ว

งบดาเนิ นงาน
4.2526
4.2526

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
4.2526
4.2526

7.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีสถานประกอบกิจการ
จังหวัด
33
76
76
76
76
( 10 )
ประเภทการให้บริการในพื้นทีท่ ่องเทีย่ วผ่านมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : จังหวัดรักษามาตรฐานต้นแบบ
แห่ง
76
76
76
76
การจัดการสถานประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นทีท่ ่องเทีย่ ว
ร้อยละ
85
85
85
85
ได้มาตรฐานตามกฎหมายและมาตรการป้ องกันโรค
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
15.5899
4.2526
4.2526
4.2526
8.5052
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15.5899
4.2526
4.2526
4.2526
8.5052
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
15.5899
4.2526
4.2526
4.2526
8.5052
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

4,252,600 บาท
4,252,600 บาท
4,252,600 บาท
559,400 บาท
278,000 บาท
353,900 บาท
496,800 บาท
912,000 บาท
100,000 บาท
20,400 บาท
350,000 บาท
802,100 บาท
380,000 บาท
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3,074,400 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาและจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.9.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.9.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
18,492,500 บาท
7.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
18,492,500 บาท
- เงินงบประมาณ

3,074,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบดาเนิ นงาน
3.0744
3.0744

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
3.0744
3.0744

7.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : เทศบาลเป้ าหมายได้รบั การยกระดับ
แห่ง
1
1
1
1
1
ให้เป็ นเมืองทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี
(1)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
3.1205
3.0744
3.0744
3.0744
6.1488
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3.1205
3.0744
3.0744
3.0744
6.1488
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
3.1205
3.0744
3.0744
3.0744
6.1488
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

3,074,400 บาท
3,074,400 บาท
3,074,400 บาท
393,200 บาท
500,000 บาท
422,500 บาท
250,000 บาท
20,000 บาท
249,900 บาท
74,800 บาท
404,000 บาท
760,000 บาท
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58,737,300 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรูส้ ขุ ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
7.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนก่อนวัยผูส้ ูงอายุให้มคี วามรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
และมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เตรียมการรองรับยามสูงวัย
7.10.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.10.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)
89,363,600 บาท
7.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
89,363,600 บาท
- เงินงบประมาณ

9,801,400 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
9.8014
9.8014

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาความรอบรู ด้ า้ นการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย
การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
9.8014
9.8014

7.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี )
ร้อยละ
50
51
52
53
54
มีความรอบรู ก้ ารเตรียมความพร้อมเพือ่ การเป็ น
( 40 )
ผูส้ ูงอายุทม่ี สี ุขภาพดี
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

40.3566
40.3566
40.3566
-

9.8014
9.8014
9.8014
-

9.8014
9.8014
9.8014
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

9.8014
9.8014
9.8014
-

19.6028
19.6028
19.6028
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรูส้ ขุ ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
เพือ่ เตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

9,801,400 บาท
9,801,400 บาท
9,801,400 บาท
1,890,000 บาท
2,152,300 บาท
513,500 บาท
298,500 บาท
4,390,000 บาท
539,000 บาท
18,100 บาท
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7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
7.10.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาวอย่างมีระบบ และพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการดูแลผู ้สูงอายุ
7.10.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7.10.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
658,765,900 บาท
7.10.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
658,765,900 บาท
- เงินงบประมาณ

48,935,900 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
2. พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพผู ้สูงอายุ

งบดาเนิ นงาน
48.9359
26.0315
22.9044

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
48.9359
26.0315
22.9044

7.10.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิงได้รบั การดูแล
ร้อยละ
95
95
95
95
95
ตาม Care Plan
( 92.21 )
เชิงคุณภาพ : ผูส้ ูงอายุกลุม่ ดีมพี ฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละ
95
95
95
95
95
ทีพ่ งึ ประสงค์
( 72.08 )
เชิงคุณภาพ : ผูส้ ูงอายุทม่ี ฟี นั แท้ใช้งานได้
ร้อยละ
63
64
65
66
อย่างน้อย 20 ซี่
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
414.0864
48.9359
48.9359
48.9359
97.8718
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
414.0864
48.9359
48.9359
48.9359
97.8718
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
414.0864
48.9359
48.9359
48.9359
97.8718
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตารา

48,935,900 บาท
48,935,900 บาท
48,935,900 บาท
7,349,600 บาท
22,741,200 บาท
2,476,600 บาท
389,400 บาท
3,400,000 บาท
420,000 บาท
9,909,400 บาท
2,249,700 บาท
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7.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพื่อการบริโภค
7.11.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาและจัดการด้านคุณภาพนา้ รวมทัง้ ประชาชนเข้าถึงการได้รบั นา้ บริโภค
ทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7.11.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีล่ มุ่ นา้ สาคัญของประเทศ 25 ลุม่ นา้ และพื้นทีร่ บั ผิดชอบของกรมอนามัย
7.11.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
46,559,400 บาท
7.11.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
46,559,400 บาท
- เงินงบประมาณ

6,164,200 บาท
6,164,200 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบจัดการคุณภาพนา้ ในพื้นทีห่ ่างไกล
และทุรกันดาร
2. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการนา้ บริโภค

งบดาเนิ นงาน
6.1642
2.0788
4.0854

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
6.1642
2.0788

-

-

-

4.0854

งบลงทุน

7.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นทีเ่ ป้ าหมายได้รบั บริการ
ร้อยละ
90
90
90
90
90
( 39.5 )
นา้ ประปาทีม่ คี ุณภาพ
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
15.7384
6.1642
6.1642
6.1642
12.3284
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15.7384
6.1642
6.1642
6.1642
12.3284
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
15.7384
6.1642
6.1642
6.1642
12.3284
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพือ่ การบริโภค
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

6,164,200 บาท
6,164,200 บาท
6,164,200 บาท
1,244,400 บาท
1,360,000 บาท
771,800 บาท
145,800 บาท
283,200 บาท
162,000 บาท
2,197,000 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่ วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)

สถานะการเงิน
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีร่ ฐั บาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืน่ ๆ
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.)
4. นาไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดาเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน่
5. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่
6.1 ภารกิจพื้นฐาน
6.1.1 รายจ่ายประจา
6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา
6.2.1 รายจ่ายประจา
6.2.2 รายจ่ายลงทุน
7. คงเหลือ (5.-6.)

ปี 2564
345.6780
439.8153
439.8153
785.4933
785.4933
471.3898
471.3898
435.5209
35.8689
314.1035

ปี 2565
314.1035
400.0000
400.0000
714.1035
714.1035
434.9500
434.9500
416.6300
18.3200
279.1535

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
279.1535
244.2035
209.2535
400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
400.0000
679.1535
644.2035
609.2535
679.1535
644.2035
609.2535
434.9500
434.9500
434.9500
434.9500
434.9500
434.9500
416.6300
416.6300
416.6300
18.3200
18.3200
18.3200
244.2035
209.2535
174.3035

ปี 2569
174.3035
400.0000
400.0000
574.3035
574.3035
434.9500
434.9500
416.6300
18.3200
139.3535

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่่มที่ ๑๘ (๑)
แผนงานบูรณาการ (๑)

ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ*
ภารกิจสนับสนุ น
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
11,944,811,100
493,080,900
690,650,400
6,885,700

บาท
บาท
บาท
บาท

ปี 2566
11,086,912,100
66,528,300
136,323,700
39,705,900

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์
เพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการบูรณาการจากทังภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิน ให้มีระบบโครงสร้าง
พืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ดิจทิ ลั และสาธารณู ปโภคทีสําคัญ ต่อยอดทุกระบบให้เชือมโยงอย่างไร้รอยต่อสู่พนที
ื เศรษฐกิจ พัฒนาสนามบิน
อู่ตะเภาให้เป็ นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็ นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที 3 ของประเทศ
พร้อมทังพัฒนาสู่เมืองการบินภาคตะวันออก เพิมขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและบริการประชาชน เพิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษทีใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ง มีกระบวนการผลิตทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนด้วยการเพิมขีดความสามารถของการให้บริการด้านสาธารณสุข ผ่านนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร การยกระดับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะด้วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
และการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเทียว การพัฒนาพืนทีชุมชนและสิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้างพืนฐานฯ ให้เป็ นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทงในประเทศและ
ั
ต่างประเทศ และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทังพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพือเป็ นต้นแบบในการพัฒนาพืนที รองรับการขับเคลือนเศรษฐกิจ
อย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ ซึงจะช่วยเพิมความสามารถในการแข่งขันและทําให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รับประโยชน์ : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
2.2 พืนทีดําเนินการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมถึงพืนทีทีเกียวข้อง

3. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณทีเป็ นเจ้าภาพหลัก : ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สํานักนายกรัฐมนตรี
2) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยรับงบประมาณทีเกียวข้อง : 10 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
3 รัฐวิสาหกิจ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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4. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และการลงทุนในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่งผลต่อการเพิมรายได้และคุณภาพชีวติ ทีดีขนของประชาชน
ึ
- ตัวชีวัด : การจ้างงานในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพิมขึน

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

คน

ปี 2565

ปี 2566

30,000

30,000
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. แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ*
.
ภารกิจสนับสนุ น**
เงินนอกงบประมาณ*
.

, .

ล้านบาท

.

ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

หมายเหตุ * เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย
** ภารกิจสนับสนุน หมายถึง ภารกิจทีหน่วยรับงบประมาณดําเนินการในแผนงานอืน และงบประมาณรายจ่ายสําหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ทีมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลือนเป้ าหมายแผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
. สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
. สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้ าหมายที : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพืนทีทีเกียวข้อง
ตัวชีวัดที : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดที : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพืนทีอีอซี ี เพิมขึนร้อยละ

,

ล้านบาท

แนวทางที .1 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจทิ ลั
ตัวชีวัด
. ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นํา อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเชือมโยงพืนทีเศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ระบบ
- ทางถนน ไม่นอ้ ยกว่า กิโลเมตร
- ทางนํา ระบบ
- ทางราง ระบบ
- เพิมขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน แห่ง
. ระบบสาธารณูปโภคได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพเข้าถึงทุกพืนที แห่ง
กระทรวงกลาโหม
. กองทัพเรือ
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และระบบดิจทิ ลั
กระทรวงคมนาคม
. กรมทางหลวง
- โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
. กรมทางหลวงชนบท
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รวมงบประมาณรายจ่าย
รวมเงินนอกงบประมาณ

, .
.

ล้านบาท
ล้านบาท

. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- โครงการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
(Intelligent Transport System : ITS) เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพืนที
กลุม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
- โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รัฐวิสาหกิจ
. การประปานครหลวง
- โครงการรือย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพือรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน
. การประปาส่วนภูมิภาค
- โครงการนําประปาทีให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพืนที
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
. การรถไฟแห่งประเทศไทย
- โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพืนทีท่าเรือจุกเสม็ด
- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม สนามบิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
. กรุงเทพมหานคร
- โครงการปรับปรุงระบบระบายนําและระบบสัญญาณไฟ
จราจรทีได้รบั ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง
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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)
เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
. สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
. สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้ าหมายที : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพืนทีทีเกียวข้อง
ตัวชีวัดที : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดที : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพืนทีอีอซี ี เพิมขึนร้อยละ
แนวทางที . : การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชีวัด
. ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการ / อุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า ,
. ผูท้ ผ่ี านการฝึ กอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสันสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละ
. พัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์อย่างน้อย นวัตกรรม

.

ล้านบาท
- ล้านบาท

ล้านบาท

คน

กระทรวงกลาโหม
. กองทัพเรือ
- โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
- โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A
(CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา
. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที 2
. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มคี ุณภาพรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ในพืนที EEC

รวมงบประมาณรายจ่าย
รวมเงินนอกงบประมาณ

,

กระทรวงแรงงาน
. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชันสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงศึกษาธิการ
. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพือรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)
เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
. สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
. สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ภารกิจสนับสนุ น

เป้ าหมายที : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพืนทีทีเกียวข้อง
ตัวชีวัดที : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดที : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพืนทีอีอซี ี เพิมขึนร้อยละ

,

ล้านบาท

แนวทางที . : การพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
ตัวชีวัด
. ท่องเทียว
. ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว พืนที
. ผูม้ าเยือนในพืนที EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิมขึนร้อยละ
. สาธารณสุข
.1 ระบบสาธารณสุขในพืนที EEC ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือง แห่ง
. พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้ าระวังโรคอุบตั ใิ หม่ โรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิงแวดล ้อม พัฒนา อสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ
ท่องเทียว
สํานักนายกรัฐมนตรี
. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
- โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทียวในพืนที EEC
สาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
. กองทัพเรือ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
กระทรวงสาธารณสุข
. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ
. กรมควบคุมโรค
- โครงการพัฒนาการดําเนินงานการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพในพืนที
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รวมงบประมาณรายจ่าย , .
ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ
- ล้านบาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ
รวมงบประมาณรายจ่าย
.
ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ
.
ล้านบาท

. เมืองและสิงแวดล้อม
. พัฒนาต้นแบบเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ แห่ง
. พืนทีชุมชนได้รบั การพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองอย่างน้อย ชุมชน
. เกษตร
. ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อย ผลิตภัณฑ์
. รายได้เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ เฉลียต่อครัวเรือน เพิมขึนร้อยละ

. กรมอนามัย
- โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิงแวดล ้อมในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
- โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพืนทีนําร่องในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เมืองและสิงแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เกษตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนือ
เขตร้อนชืนด้วยปัญญาประดิษฐ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
. กรมพัฒนาทีดิน
- โครงการเพิมผลิตภาพการเกษตร บนฐานทรัพยากรดิน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เทศบาลเมืองศรีราชา
(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ
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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
. สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
. สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้ าหมายที : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพืนทีทีเกียวข้อง
ตัวชีวัดที : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดที : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพืนทีอีอซี ี เพิมขึนร้อยละ

,

ล้านบาท

แนวทางที . : การพัฒนาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชีวัด
1. มูลค่าคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า , ล้านบาท
2. การรับรูข้ องประชาชนในพืนทีทีมีต่อการพัฒนาพืนทีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร้อยละ
3. มีการขออนุมตั ิ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ ของจํานวนการขออนุมตั ิ อนุญาตทังหมด
4. เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรม BCG ไม่นอ้ ยกว่า , ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับตําแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สําหรับเชือมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- โครงการขับเคลือนสู่ Net Zero EEC เพือสนับสนุนการลงทุนทีเป็ นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ
กระทรวงมหาดไทย
. กรมการปกครอง
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพือเสริมความมันคงในพืนที EEC
ส่วนราชการไม่สงั กัดฯ
. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รวมงบประมาณรายจ่าย
รวมเงินนอกงบประมาณ

.

ล้านบาท
- ล้านบาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จําแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจํา
รายจ่ายลงทุน

11,086,912,100
179,829,700
10,907,082,400

บาท
บาท
บาท

6.2 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2566
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
รวมทังสิน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทียวในพืนที
EEC
2. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการเพิมศักยภาพผูป้ ระกอบการและบุคลากร
สร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ระบบสาธารณู ปโภคและระบบดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A
(CWIE+EEC Model Type A Master Class)
ในสถาบันอุดมศึกษา
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพือส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์
โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV
Proving Ground
โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV
Proving Ground ระยะที 2
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดตังศู นย์เครือข่ายในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพือรองรับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพิม/ลด จาก ปี 2565

ปี 2565
11,944.8111
27.9144
25.3154

งบดําเนิ นงาน
10.1529
-

งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
7,939.1852
3,019.1006
118.4734
27.2112
27.2112
-

25.3154

-

-

2.5990
2.5990

-

-

1,103.3995
1,103.3995
1,057.9055

-

45.4940
1,185.1970
2.5000

-

-

-

22.7000

0.5400
-

38.0780
-

2.5000

-

99.0900
7.4900

0.5400
-

91.6000

-

-

617.6973
617.6973
594.9973

0.5400

-

38.0780
38.0780

27.2112
-

-

รวม
11,086.9121
27.2112
27.2112
27.2112
-

จํานวน
ร้อยละ
-857.8990
-7.18
-0.7032
-2.52
1.8958
7.49
1.8958

7.49

-2.5990
-2.5990

-100.00
-100.00

-

99.0000
99.0000
-

716.6973
716.6973
594.9973

-386.7022
-386.7022
-462.9082

-35.05
-35.05
-43.76

-

99.0000

99.0000

99.0000

100.00

-

22.7000

-22.7940

-50.10

743.4140
4.9000

-

782.0320
4.9000

-403.1650
2.4000

-34.02
96.00

4.9000

-

4.9000

2.4000

96.00

-

-

38.6180
-

-60.4720
-7.4900

-61.03
-100.00

-

-

-91.6000

-100.00

-

-

38.6180

100.00

-

38.6180

61.6500
61.6500

-

-

-

-

-

-61.6500
-61.6500

-100.00
-100.00

70.7070
70.7070

-

-

-

-

-

-70.7070
-70.7070

-100.00
-100.00
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กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ
7. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi)
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มคี ุณภาพรองรับ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในพืนที EEC
โครงการ : โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จาก
พืชสมุนไพร ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดการและเพิมมูลค่าเปลือกทุเรียน
และมังคุด โดยวิธสี กัดสารออกฤทธิสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์
ด้านเครืองสําอาง/เวชสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โครงการ : โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
การจัดการโคเนือเขตร้อนชืนด้วยปัญญาประดิษฐ์
8. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศเพือการลงทุนบนพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูล
ดาวเทียมวงโคจรระดับตําแห่งชาติ (Low Satellite
Application Management Platform) สําหรับเชือมโยง
อุตสาหกรรมและบริการใน EEC
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมพัฒนาทีดิน
โครงการ : โครงการเพิมผลิตภาพการเกษตร
บนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
2. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
3. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
(Intelligent Transport System : ITS) เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพืนที
กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
โครงการ : โครงการจัดการสิงแวดล้อมในพืนทีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกอย่างยังยืน
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการขับเคลือนสู่ Net Zero EEC
เพือสนับสนุนการลงทุนทีเป็ นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ

เพิม/ลด จาก ปี 2565

ปี 2565
13.4000
13.4000
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
-

จํานวน
ร้อยละ
-13.4000 -100.00
-13.4000 -100.00

-

-

19.4800
19.4800

-

19.4800
19.4800

19.4800
19.4800

100.00
100.00

918.3500
873.1500

-

-

657.5340
629.6640

-

657.5340
629.6640

-260.8160
-243.4860

-28.40
-27.89

29.6000

-

-

20.6200

-

20.6200

-8.9800

-30.34

11.1000

-

-

-

-

-

-11.1000

-100.00

4.5000

-

-

-

-

-

-4.5000

-100.00

-

-

-

7.2500

-

7.2500

7.2500

100.00

19.5000

-

-

61.5000

-

61.5000

42.0000

215.38

19.5000

-

-

-19.5000

-100.00

-

-

-

-

2.6260
2.6260
2.6260

-

61.5000

-

-

-

61.5000

61.5000

100.00

-

-

2.6260
2.6260
2.6260

2.6260
2.6260
2.6260

100.00
100.00
100.00

6,692.7316
6,017.6625
6,017.6625

-

4,857.4370
4,116.5171
4,116.5171

-

-

4,857.4370
4,116.5171
4,116.5171

-1,835.2946
-1,901.1454
-1,901.1454

-27.42
-31.59
-31.59

675.0691
675.0691

-

737.6021
737.6021

-

-

737.6021
737.6021

62.5330
62.5330

9.26
9.26

-

-

3.3178
3.3178

-

-

3.3178
3.3178

3.3178
3.3178

100.00
100.00

6.7270
4.2000

-

-

2.5270
-

-

2.5270
-

-4.2000
-4.2000

-62.43
-100.00

4.2000

-

-

-

-

-

-4.2000

-100.00

2.5270
2.5270

-

-

2.5270
2.5270

-

2.5270
2.5270

-

-
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กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพือเสริมความมันคงในพืนที EEC
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชันสูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
แบบบูรณาการ
2. กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาการดําเนินงานการเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิงแวดล้อม
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในพืนทีนําร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดตังศู นย์เครือข่ายในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพือรองรับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
รัฐวิสาหกิจ
1. การประปานครหลวง
โครงการ : โครงการรือย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปา
ใหม่ทดแทน เพือรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือม
สามสนามบิน
2. การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการนําประปาทีให้บริการแก่ประชาชน
ในส่วนเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา
โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพืนที
ท่าเรือจุกเสม็ด
โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน

เพิม/ลด จาก ปี 2565

ปี 2565
507.1252
4.0000
4.0000

งบดําเนิ นงาน
-

503.1252
503.1252

-

43.1500
43.1500
43.1500

-

59.2900
59.2900
59.2900

-

342.6900
332.4979
332.4979

6.9869
-

4.1916
4.1916

3.9125
3.9125

3.1205
3.1205

งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
613.2885
4.0000
4.0000
4.0000
613.2885
613.2885
-

-

-

รวม
617.2885
4.0000
4.0000

จํานวน
ร้อยละ
110.1633
21.72
-

613.2885
613.2885

110.1633
110.1633

21.90
21.90

-

10.2534
10.2534
10.2534

10.2534
10.2534
10.2534

-32.8966
-32.8966
-32.8966

-76.24
-76.24
-76.24

64.2200
64.2200
64.2200

-

5.2200
5.2200
5.2200

69.4400
69.4400
69.4400

10.1500
10.1500
10.1500

17.12
17.12
17.12

244.7484
244.7484
244.7484

6.7099
-

-

258.4452
244.7484
244.7484

-84.2448
-87.7495
-87.7495

-24.58
-26.39
-26.39

-

-

-

3.9125
3.9125

-0.2791
-0.2791

-6.66
-6.66

3.0744
3.0744

-

-

-

3.0744
3.0744

-0.0461
-0.0461

-1.48
-1.48

2.8800
2.8800

-

-

6.7099
6.7099

-

6.7099
6.7099

3.8299
3.8299

132.98
132.98

161.2580

-

-

2,114.3719

-

2,114.3719

1,953.1139 1,211.17

161.2580

-

-

2,114.3719

-

2,114.3719

1,953.1139 1,211.17

76.2580

-

-

2,098.3419

-

2,098.3419

2,022.0839 2,651.64

85.0000

-

-

16.0300

-

16.0300

-68.9700

-81.14

1,342.9704
41.8650
41.8650

-

1,503.7160
41.8650
41.8650

-

-

1,503.7160
41.8650
41.8650

160.7456
-

11.97
-

789.6541
789.6541

-

998.6802
998.6802

-

-

998.6802
998.6802

209.0261
209.0261

26.47
26.47

511.4513
36.4513

-

463.1708
13.0873
25.7263

-

-

463.1708
13.0873
25.7263

-48.2805
13.0873
-10.7250

-9.44
100.00
-29.42

475.0000

-

424.3572

-

-

424.3572

-50.6428

-10.66
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หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2566
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. กรุงเทพมหานคร
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายนําและระบบ
สัญญาณไฟจราจรทีได้รบั ผลกระทบจากโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชือมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง
2. เมืองพัทยา
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

เพิม/ลด จาก ปี 2565

ปี 2565
472.3580
398.8425
398.8425

73.5155
73.5155

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบลงทุน
-

-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
124.8666
124.8666
124.8666
-

-

-

รวม
124.8666
124.8666
124.8666

-

จํานวน
-347.4914
-273.9759
-273.9759

ร้อยละ
-73.57
-68.69
-68.69

-73.5155
-73.5155

-100.00
-100.00
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ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

รวมทังสิน
เป้ าหมายที 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพืนทีทีเกียวข้อง

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

11,944.8111

11,086.9121

จํานวน
-857.8990

ร้อยละ
-7.18

11,944.8111

11,086.9121

-857.8990

-7.18

9,529.1800

7,135.9945

-2,393.1855

-25.11

1,057.9055

594.9973

-462.9082

-43.76

1,057.9055

594.9973

-462.9082

-43.76

1,057.9055

594.9973

-462.9082

-43.76

1,057.9055

594.9973

-462.9082

-43.76

ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 500,000 ล้านบาท
ตัวชีวัดที 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพืนทีอีอซี ี
เพิมขึนร้อยละ 4

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ระบบสาธารณู ปโภค และระบบดิจทิ ลั
ตัวชีวัดที 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นํ า อากาศ)
มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเชือมโยง
พืนทีเศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ
- ทางถนน ไม่นอ้ ยกว่า 22 กิโลเมตร
- ทางราง 1 ระบบ
- ทางนํ า 1 ระบบ
- เพิมขีดความสามารถท่าอากาศยานสูม่ หานครการบิน 1 แห่ง
ตัวชีวัดที 2 : ระบบสาธารณู ปโภคได้รบั การพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพืนที 4 แห่ง

1. กระทรวงกลาโหม
1.1 กองทัพเรือ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ระบบสาธารณู ปโภค และระบบดิจทิ ลั
กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบ
สาธารณู ปโภค
ตัวชีวัดกิจกรรม : โครงสร้างพืนฐาน
ด้านการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจทิ ลั
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการ
ตัวชีวัดกิจกรรม : โครงสร้างพืนฐาน
ด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพืนที
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รบั การพัฒนา

ร้อยละ

-

90

-

-

รายการ

7

-

-

-

2. กระทรวงคมนาคม
2.1 กรมทางหลวง
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตัวชีวัดกิจกรรม : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
ตัวชีวัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน
ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง

6,692.7316

4,857.4370

-1,835.2946

-27.42

6,017.6625

4,116.5171

-1,901.1454

-31.59

6,017.6625

4,116.5171

-1,901.1454

-31.59

6,017.6625

4,116.5171

-1,901.1454

-31.59

กม.
แห่ง
ร้อยละ

110.993
2
100

6.742
100

-

-

กม.

206.166

95.173

-

-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

2.2 กรมทางหลวงชนบท
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กิจกรรม ก่อสร้างเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
ตัวชีวัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน
ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีกําหนด

กม.
ร้อยละ

ตัวชีวัดกิจกรรม : สายทางทีได้รบั การจัด
กรรมสิทธิทีดิน
ตัวชีวัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน
ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีกําหนด

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

675.0691

737.6021

จํานวน
62.5330

675.0691

737.6021

62.5330

9.26

230.0691

600.6021

370.5330

161.05

44.592
100

137.0000

-308.0000

ร้อยละ
9.26

-69.21

สายทาง

1

1

-

-

ร้อยละ

100

100

-

-

กิจกรรม พัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะ (Intelligent Transport System :
ITS) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรและการขนส่งในพืนทีกลุุ่มจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

-

3.3178

3.3178

100.00

-

3.3178

3.3178

100.00

-

3.3178

3.3178

100.00

แห่ง

-

3

-

-

ร้อยละ

-

100

-

-

3. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี
3.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน
สําคัญ (EEC Project List)
ตัวชีวัดกิจกรรม : การบริหารและกํากับติดตาม
โครงการโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญ
(EEC Project List)

งบประมาณ

445.0000

2.3 สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาระบบการจราจรและ
ขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System :
ITS) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร
และการขนส่งในพืนทีกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง

ตัวชีวัดกิจกรรม : มีระบบวิเคราะห์ประมวลผลและ
แสดงผลข้อมูล สําหรับการบริหารจัดการจราจร
และขนส่งในพืนทีศึกษานําร่อง
ตัวชีวัดกิจกรรม : หน่วยงานในพืนทีสามารถนํา
ระบบ ITS ไปเป็ นต้นแบบในการบริหารจัดการ
ด้านจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1 ระบบ)

ปี 2566

27.925
100

กิจกรรม จัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

โครงการ

4

36.7300

54.9776

18.2476

49.68

36.7300

54.9776

18.2476

49.68

36.7300

54.9776

18.2476

49.68

36.7300

54.9776

18.2476

49.68

-

-

4
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เป้ าหมาย
จํานวน

4. รัฐวิสาหกิจ
4.1 การประปานครหลวง
โครงการที 1 : โครงการรือย้ายท่อประปาเดิม
และวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพือรองรับ
งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน
กิจกรรม วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม
ตัวชีวัดกิจกรรม : วางท่อประปาใหม่ทดแทน
ท่อประปาเดิม
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้นาํ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
จํานวน
160.7456

ร้อยละ
11.97

1,342.9704

1,503.7160

41.8650

41.8650

-

-

41.8650

41.8650

-

-

41.8650

41.8650

-

-

แห่ง

1

1

-

-

ร้อยละ

80

80

26.47

4.2 การประปาส่วนภูมภิ าค
โครงการที 1 : โครงการนําประปาทีให้บริการ
แก่ประชาชนในส่วนเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

789.6541

998.6802

209.0261

789.6541

998.6802

209.0261

26.47

กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา
เพือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

11.0320

-11.0320

-100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนแห่งทีได้รบั การวางท่อ
ขยายเขตจําหน่ายนําเพือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แห่ง

1

กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ
อาคารเพือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนแห่งทีได้รบั การปรับปรุง
ระบบประปาและอาคารเพือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แห่ง

โครงการที 3 : โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือม 3 สนามบิน
กิจกรรม ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชือม 3 สนามบิน

ตัวชีวัดกิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ

-

-47.1986

-61.02

-

-

267.2567

38.11

-

-

463.1708

-48.2805

-9.44

-

13.0873

13.0873

100.00

-

13.0873

13.0873

100.00

36.4513

25.7263

-10.7250

-29.42

36.4513

25.7263

-10.7250

-29.42

475.0000

424.3572

-50.6428

-10.66

475.0000

424.3572

-50.6428

-10.66

-

-

30.1449

1

701.2786
แห่ง

2

968.5353

3

511.4513

ร้อยละ

-

โครงการที 2 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ
เข้าพืนทีท่าเรือจุกเสม็ด
กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพืนที
ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ

-

1

4.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการที 1 : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา
กิจกรรม ก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ

-

77.3435

กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพือรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนแห่งทีได้รบั การก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายเพือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

-

ร้อยละ

ร้อยละ

2.00

32.50

4.00

3.00

17.00
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เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5.1 กรุงเทพมหานคร
โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา
และระบบสัญญาณไฟจราจรทีได้รับผลกระทบจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินจาก
พญาไทถึงดอนเมือง

398.8425

124.8666

จํานวน
-273.9759

398.8425

124.8666

-273.9759

-68.69

398.8425

124.8666

-273.9759

-68.69

กิจกรรม ก่อสร้างระบบป้ องกันนําท่วมและระบบ
นําเสีย

398.8425

124.8666

-273.9759

-68.69

ตัวชีวัดกิจกรรม : กทม. สามารถก่อสร้าง
ระบบป้ องกันนําท่วมและและระบบนําเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระดับความสําเร็จของงาน กทม.
สามารถก่อสร้างระบบป้ องกันนําท่วมและระบบนําเสีย

ร้อยละ
-68.69

แห่ง

6

2

-

-

ร้อยละ

80

80

-

-

1,269.4290

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.2 : การพัฒนาบุคลากร
การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

888.5254

-380.9036

-30.01

ตัวชีวัดที 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคณ
ุ ภาพรองรับ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ / อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 4,850 คน
ตัวชีวัดที 2 : ผูท้ ผ่ี านการฝึ กอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสัน
สามารถเข้าสูร่ ะบบการจ้างงานร้อยละ 100
ตัวชีวัดที 3 : พัฒนานวัตกรรมสูก่ ารขยายผลเชิงพาณิ ชย์
อย่างน้อย 7 นวัตกรรม

1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการเพิมศักยภาพผูป้ ระกอบการ
และบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

2.5990

-

-2.5990

-100.00

2.5990

-

-2.5990

-100.00

2.5990

-

-2.5990

-100.00

กิจกรรม เพิมศักยภาพผูป้ ระกอบการและบุคคล
สร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

2.5990

-

-2.5990

-100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : ผูป้ ระกอบการ นักเรียน นักศึกษา
และนักสร้างสรรค์ผา่ นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนนวัตกรรมบรรจุภณั ฑ์

ราย

100

ต้นแบบ

1

2. กระทรวงกลาโหม
2.1 กองทัพเรือ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา
การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ให้มคี ณ
ุ ภาพรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
และอุตสาหกรรมตามเป้ าหมาย

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

99.0000

99.0000

100.00

-

99.0000

99.0000

100.00

-

99.0000

99.0000

100.00

-

99.0000

99.0000

100.00

100

-

-
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3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
โครงการที 1 : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC
Model Type A (CWIE+EEC Model Type A
Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนหลักสูตรตามแนวทาง
Demand Driven Education
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม
CWIE และ EEC Model Type A

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

1,079.3900

693.8020

จํานวน
-385.5880

ร้อยละ
-35.72

2.5000

4.9000

2.4000

96.00

2.5000

4.9000

2.4000

96.00

2.5000

4.9000

2.4000

96.00

หลักสูตร

-

15

-

-

หลักสูตร

7

-

-

-

-60.4720

-61.03

3.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ
เพือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน
และหุ่นยนต์

99.0900
7.4900

-

-7.4900

-100.00

กิจกรรม สร้างมาตรฐานการทดสอบ
เพือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
การบิน และหุ่นยนต์

7.4900

-

-7.4900

-100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูป้ ระกอบการทีมาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

ราย

4

โครงการที 2 : โครงการสร้างสนามทดสอบ
รถอัตโนมัติ CAV Proving Ground
กิจกรรม สร้างสนามทดสอบ CAV Proving
Ground
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูป้ ระกอบการทีได้รับ
บริการทดสอบทางด้านระบบ CAV
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผลงานด้านนวัตกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ทเกิ
ี ดขึนในพืนทีเขตนวัตกรรม
EECi

38.6180

-

-

-

91.6000

-

-91.6000

-100.00

91.6000

-

-91.6000

-100.00

ราย

2

-

-

-

เรือง

2

-

-

-

โครงการที 3 : โครงการสร้างสนามทดสอบ
รถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที 2
กิจกรรม สร้างสนามทดสอบ CAV Proving
Ground ระยะที 2
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูป้ ระกอบการทีได้รับ
ผูป้ ระกอบการ
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์
เชือมต่อและขับขีอัตโนมัติ (CAV)
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผลงานนวัตกรรมยานยนต์ นวัตกรรม
สมัยใหม่ทได้
ี รบั การทดสอบและรับรองโดยสนาม
ทดสอบยานยนต์เชือมต่อและขับขีอัตโนมัติ

-

38.6180

38.6180

100.00

-

38.6180

38.6180

100.00

-

2

-

-

-

2

-

-
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เป้ าหมาย
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งบประมาณ

3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการจัดตังศูนย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมายเพือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

61.6500

-

จํานวน
-61.6500

61.6500

-

-61.6500

-100.00

กิจกรรม พัฒนากําลังคนเพือรองรับ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการในเขตพืนที
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

61.6500

-

-61.6500

-100.00

13.4000

-

-13.4000

-100.00

13.4000

-

-13.4000

-100.00

3.9000

-

-3.9000

-100.00

-

-9.5000

-100.00

-27.97

ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนโครงการทีให้บริการ
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

โครงการ
คน

1
5,000

3.4 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา
การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรม ดําเนินการผลิตและฝึ กอบรม
นักรังสีเทคนิค
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูร้ บั บริการ

คน

30

กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโลยีเครืองสําอาง
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูร้ บั บริการ

คน

40

902.7500

650.2840

-252.4660

873.1500

629.6640

-243.4860

-27.89

492.8340

71.6840

17.02

ผลิตภัณฑ์

-

421.1500
3

-

-

ร้อยละ

-

80.5

-

-

ชุมชน

35

40

-

-

ระบบ

1

-

-

-

ระบบ

1

-

-

-

กิจกรรม เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์
และระบบอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (ARIPOLIS)
ตัวชีวัดกิจกรรม : ถ่ายทอดและยกระดับโรงงาน
ให้ใช้เทคโนโลยี IIoT (Industrial Internet of
Things) และความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กายภาพเพือบริหารจัดการในโรงงาน

9.5000

3.5 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
กิจกรรม เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)
ตัวชีวัดกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ป
วัตถุดบิ มันสําปะหลังด้วยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี
ระดับก่อนนําร่อง (Pre-pilot scale)
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความก้าวหน้าในการพัฒนา
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี
ตัวชีวัดกิจกรรม : ชุมชนในพืนทีภาคตะวันออก
ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
และเกษตรอัจฉริยะ
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระบบการผลิตขมินชัน
ทีให้สารสําคัญสูง
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระบบตรวจวัดต้นพืชขนาดใหญ่
แบบไม่ทาํ ลาย ทีมีประสิทธิภาพสูง

-

ร้อยละ
-100.00

452.0000
ราย

-

136.8300

150

-315.1700

-

-69.73

-
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

แห่ง

เป้ าหมาย
จํานวน
-

ตัวชีวัดกิจกรรม : โรงงานต้นแบบวิจยั แบตเตอรี
วัสดุทางเลือกทีมีความปลอดภัย มีผลผลิตทีสามารถ
ใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูป้ ระกอบการทีได้รับ
การยกระดับศักยภาพของกระบวนการผลิต
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automation,
Robotics, and Intelligent System: ARI

ร้อยละ

-

70

-

-

ราย

10

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : โรงงานต้นแบบแบตเตอรีสังกะสี
ไอออนทีมีความปลอดภัยเพือความมันคง

แห่ง

1

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : สาธิตและนําร่องการใช้งาน
แบตเตอรีทีผลิตได้ในสถานีอดั ประจุ
เพือการท่องเทียวของวิสาหกิจชุมชนทีปลอดภัย
และเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน
2

งบประมาณ
จํานวน
-

ร้อยละ
-

โครงการที 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
ให้มีคณ
ุ ภาพรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
และอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ในพืนที EEC

29.6000

20.6200

-8.9800

-30.34

กิจกรรม พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั แก่ครูและเยาวชนในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

4.6000

5.4500

0.8500

18.48

-

-

-2.0000

-21.05

-

-

-7.8300

-50.52

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : ครู และนักเรียนได้รับการพัฒนา
ความรู แ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

คน

1,200

กิจกรรม พัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet
of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสําหรับบุคลากร
ระดับอาชีวศึกษา
ตัวชีวัดกิจกรรม : ครู และนักเรียนในสถาบัน
อาชีวศึกษาผ่านการฝึ กฝนทักษะด้าน Internet of
Things และ Industrial Internet of Things
แบบเข้มข้น

9.5000

คน

100

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู ด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือบ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพืนที
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ครู และนักเรียนได้รับการพัฒนา
ความรู แ้ ละทักษะด้าน STEAM Education

7.5000

100

15.5000

คน

800

4. กระทรวงแรงงาน
4.1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ชันสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานชันสูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนแรงงานและวิทยากร
ต้นแบบได้รับการพัฒนาฝี มอื ได้ไม่ตากว่
ํ าเป้ าหมาย

1,000

7.6700

700
43.1500

10.2534

-32.8966

-76.24

43.1500

10.2534

-32.8966

-76.24

43.1500

10.2534

-32.8966

-76.24

10.2534

10.2534

100.00

คน

-

3,000

-

-
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เป้ าหมาย
จํานวน

กิจกรรม พัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตัวชีวัดกิจกรรม : จัดหาครุภณั ฑ์การฝึ กอบรม
พร้อมปรับปรุงอาคารฝึ กอบรมให้กบั สถาบัน
พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
และหุน่ ยนต์ (MARA)

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
-

-

จํานวน
-43.1500

ร้อยละ
-100.00

-

-

59.2900

69.4400

10.1500

17.12

59.2900

69.4400

10.1500

17.12

59.2900

69.4400

10.1500

17.12

59.2900

69.4400

10.1500

17.12

คน

-

2,000

-

-

คน
คน

-

740
10,000

-

-

ร้อยละ

80

-

-

-

ร้อยละ

85

-

-

-

คน

5,000

-

-

-

6. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี
6.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการจัดตังศูนย์เครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมายเพือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาเพือรองรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนสู
ั งในพืนที
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษาทีได้รบั
การพัฒนาเพือรองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณ

8/4

5. กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที 1 : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม ผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายในรูปแบบ
EEC Model Type A ร่วมกับภาคเอกชน
ตัวชีวัดกิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะครู
ตัวชีวัดกิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
อาชีวศึกษา
ตัวชีวัดกิจกรรม : ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
มีงานทําหรือประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
ตัวชีวัดกิจกรรม : ร้อยละความพึงพอใจของ
สถานประกอบการทีมีต่อสมรรถนะของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา
ตัวชีวัดกิจกรรม : นักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รบั การพัฒนา

ปี 2566

43.1500
ชุด/ห้อง

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

คน

5,660

85.0000

16.0300

-68.9700

-81.14

85.0000

16.0300

-68.9700

-81.14

85.0000

16.0300

-68.9700

-81.14

85.0000

16.0300

-68.9700

-81.14

-

-

1,000
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เป้ าหมาย
จํานวน

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

1,084.8603

2,939.6762

จํานวน
1,854.8159

ร้อยละ
170.97

25.3154

27.2112

1.8958

7.49

25.3154

27.2112

1.8958

7.49

25.3154

27.2112

1.8958

7.49

-

-8.8850

-100.00

-

-8.1232

ตัวชีวัดที 1 : ท่องเทียว
1.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว 1 พืนที
1.2 ผูม้ าเยือนในพืนที EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิมขึน
ร้อยละ 10
ตัวชีวัดที 2 : สาธารณสุข
2.1 ระบบสาธารณสุขในพืนที EEC ได้รบั การพัฒนา
อย่างต่อเนื อง จํานวน 5 แห่ง
2.2 พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้ าระวังโรคอุบตั ใิ หม่
โรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิงแวดล้อม
พัฒนา อสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ
ตัวชีวัดที 3 : เมืองและสิงแวดล้อม
3.1 พัฒนาต้นแบบเมืองน่ าอยู่อจั ริยะ 2 แห่ง
3.2 พืนทีชุมชนได้รบั การพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง
อย่างน้อย 5 ชุมชน
ตัวชีวัดที 4 : เกษตร
4.1 ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
4.2 รายได้เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ เฉลียต่อครัวเรือน
เพิมขึนร้อยละ 3

1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริม
การท่องเทียวในพืนที EEC
กิจกรรม สนับสนุนการจัดงานงานเมกะอีเวนท์
และเทศกาลนานาชาติ ในพืนที EEC
ตัวชีวัดกิจกรรม : งานเมกะอีเวนท์/เทศกาลนานาชาติ

8.8850
งาน

2

กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมการประชุมสัมมนา
และเวทีเจรจาจับคู่ทางการค้านานาชาติ
อุตสาหกรรม NEW S-Curve ในพืนที EEC
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความพึงพอใจของผูท้ เข้
ี าร่วมงาน
ตัวชีวัดกิจกรรม : แผนการสร้างงาน EEC Fair
ตัวชีวัดกิจกรรม : งานประชุมสัมมนานานาชาติ
เพือสร้างการรับรู แ้ ละแสดงศักยภาพความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (NEW S-Curve)

ร้อยละ
รายงาน
งาน

80
1
2

กิจกรรม ดึงงานอุตสาหกรรมการบิน Thailand
International Airshow
ตัวชีวัดกิจกรรม : การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เปิ ดตัวประเทศไทยและ EEC ในฐานะเป็ นพืนที
จัดงานแสดงสินค้าการบิน
ตัวชีวัดกิจกรรม : บริษทั ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรม
การบินทัวโลกได้รบั ข่าวสาร

8.1232

-

-

-

-

8.3072

8.3072

-100.00

-

100.00

ครัง

-

2

-

-

บริษทั

-

2,000

-

-
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เป้ าหมาย
จํานวน

กิจกรรม ดึงงานอุตสาหกรรมการบินและเตรียม
การจัดงาน Soft Launch Thailand Air Show
2023
ตัวชีวัดกิจกรรม : การประชาสัมพันธ์อตุ สาหกรรม
การบิน
ตัวชีวัดกิจกรรม : ผูเ้ กียวข้องกับอุตสาหกรรม
การบินทัวโลกทีได้รบั ข่าวสาร

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
-

จํานวน
-8.3072

ร้อยละ
-100.00

กิจกรรม

2

-

-

-

บริษทั

2,000

-

-

-

-

10.8540

10.8540

100.00

งาน

-

1

-

-

Lead งาน

-

2

-

-

งาน

-

2

-

-

งาน

-

1

-

-

ร้อยละ

-

80

-50.10

กิจกรรม Cluster EEC Fair
ตัวชีวัดกิจกรรม : งานนิทรรศการแสดงสินค้า
Cluster EEC Fair
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน

ปี 2566

8.3072

กิจกรรม ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพืนที EEC
(World Top Notch)
ตัวชีวัดกิจกรรม : งานเมกะอีเวนท์/เทศกาลนานาชาติ
ทีเข้ามาจัดในพืนที EEC (World Top Notch)
ตัวชีวัดกิจกรรม : งานแสดงสินค้าระดับโลก
ทีเข้ามาจัดในพืนที EEC (World Top Notch)
ตัวชีวัดกิจกรรม : งานประชุมนานาชาติในพืนที
EEC (World Top Notch)

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

-

2. กระทรวงกลาโหม
2.1 กองทัพเรือ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวติ
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

8.0500

8.0500

100.00

45.4940

22.7000

-22.7940

45.4940

22.7000

-22.7940

-50.10

45.4940

22.7000

-22.7940

-50.10

45.4940

22.7000

-22.7940

-50.10

ตัวชีวัดกิจกรรม : ศูนย์บริการทางการแพทย์
Medical Hub ของกองทัพเรือ และแหล่งท่องเทียว
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ

-

90

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : ศูนย์บริการทางการแพทย์
Medical Hub ของกองทัพเรือ เพือรองรับ
การเป็ นมหานครการบินอู่ตะเภา ในพืนทีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้รบั การพัฒนา

แห่ง

1

-

-

-

-59.5770

-69.03

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
3.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการที 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
กิจกรรม พัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนโครงการทีได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณ
ตัวชีวัดกิจกรรม : ความสําเร็จของโครงการ
ทีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

86.3070

26.7300

70.7070

-

-70.7070

-100.00

70.7070

-

-70.7070

-100.00

70.7070

-

-70.7070

-100.00

โครงการ

1

-

-

-

ร้อยละ

100

-

-

-
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3.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลไม้
เขตร้อนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

-

19.4800

จํานวน
19.4800

ร้อยละ
100.00

-

19.4800

19.4800

100.00

-

19.4800

19.4800

100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : ชุดโรงงานพร้อมเครืองจักร
เคลือนทีสําหรับกระบวนการแปรรู ปผลไม้และ
เศษเหลือพร้อมสิงสนับสนุน (Utility) สามารถ
รองรับข้อกําหนดตามหลักมาตรฐาน GMP

ชุด

-

1

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ชุดโรงงานพร้อมเครืองจักรเคลือนทีสําหรับ
กระบวนการแปรรู ปผลไม้และเศษเหลือ

ร้อยละ

-

80

-

-

-8.3500

-53.53

3.3 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาสารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในพืนทีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

15.6000

กิจกรรม พัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุนไพร ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ชุดตรวจวัดการปนเปื อน
โลหะหนักภาคสนาม สําหรับการขยายผลตรวจ
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : กระบวนการผลิตสารสกัดและ
พัฒนาสูตรตํารับอย่างง่ายสําหรับชุมชนผลิตเอง
ทีผ่านการขึนทะเบียนสําหรับชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม : กระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
ทีได้มาตรฐาน GMP เพือถ่ายทอดให้แก่
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.2500

11.1000

-

-11.1000

-100.00

11.1000

-

-11.1000

-100.00

ชุด

1,000

-

-

-

กระบวนการ

3

-

-

-

กระบวนการ

2

-

-

-

โครงการที 2 : โครงการจัดการและเพิมมูลค่า
เปลือกทุเรียนและมังคุด โดยวิธสี กัดสารออกฤทธิ
สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์ด ้านเครืองสําอาง/เวชสําอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

4.5000

-

-4.5000

-100.00

กิจกรรม จัดการและเพิมมูลค่าเปลือกทุเรียน
และมังคุด โดยวิธสี กัดสารออกฤทธิสําคัญ
สําหรับผลิตภัณฑ์ด ้านเครืองสําอาง/เวชสําอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

4.5000

-

-4.5000

-100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู เ้ รืองการสกัด และพัฒนาสารสกัดทีได้จาก
เปลือกทุเรียนและมังคุด เพือนําไปประยุกต์ใช้กบั
งานด้านเวชสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ราย

200

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : ผูป้ ระกอบการได้รบั การถ่ายทอด
ความรู เ้ รืองการสกัดและพัฒนาสารสกัดทีได้จาก
เปลือกทุเรียนและมังคุดทีสามารถต่อยอดธุรกิจได้

ราย

5

-

-

-
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โครงการที 3 : โครงการขยายผลเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มการจัดการโคเนือเขตร้อนชืน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรม ขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
การจัดการโคเนือเขตร้อนชืนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ตัวชีวัดกิจกรรม : แพลตฟอร์มการจัดการโคเนือ
เขตร้อนชืนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนเกษตรกรผูเ้ ลียงโคเนือ
ได้รบั การถ่ายทอดความรู แ้ ละเทคโนโลยี
เพือการบริหารจัดการฟาร์ม
ตัวชีวัดกิจกรรม : ฟาร์มโคเนือต้นแบบอัจฉริยะ
สามารถช่วยให้เกษตรกรผลิตโคเนือคุณภาพสูง
ได้ตามความต้องการของตลาด ปลอดโรค
และลดต้นทุนการผลิต

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

-

7.2500

จํานวน
7.2500

-

7.2500

7.2500

ร้อยละ
100.00

100.00

แพลตฟอร์ม

-

1

-

-

คน

-

50

-

-

แห่ง

-

1

-

-

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 กรมพัฒนาทีดิน
โครงการที 1 : โครงการเพิมผลิตภาพการเกษตร
บนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

-

2.6260

2.6260

100.00

-

2.6260

2.6260

100.00

-

2.6260

2.6260

100.00

กิจกรรม จัดทําระบบบริหารพัฒนาการเกษตร
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-

2.6260

2.6260

100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : แปลงสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี
พัฒนาทีดินในการเพิมผลิตภาพของพืชเป้ าหมาย
EEC
ตัวชีวัดกิจกรรม : การปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระบบบริหารพัฒนาการเกษตร
ทีได้รบั การพัฒนาสามารถนํามาใช้ในการพัฒนา
การเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ไม่นอ้ ยกว่า

แปลง

-

65

-

-

ไร่

-

1,500,000

-

-

ร้อยละ

-

80

-

-

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
5.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
โครงการที 1 : โครงการจัดการสิงแวดล้อม
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยังยืน
กิจกรรม จัดการสิงแวดล้อมในพืนที
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : จัดทํา ระบบบริหารจัดการ
สิงแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบบริหารจัดการสิงแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

4.2000
4.2000

-

-4.2000

-100.00

-4.2000

-100.00

4.2000

-

-4.2000

-100.00

4.2000

-

-4.2000

-100.00

ระบบ

1

-

-

-

ร้อยละ

100

-

-

-
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เป้ าหมาย
จํานวน

6. กระทรวงมหาดไทย
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม พัฒนาพืนทีในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

503.1252

613.2885

จํานวน
110.1633

ร้อยละ
21.90

503.1252

613.2885

110.1633

21.90

503.1252

613.2885

110.1633

21.90

503.1252

613.2885

110.1633

21.90

ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แห่ง

1

1

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนโครงสร้างพืนฐานทีได้รับ
การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : โครงสร้างพืนฐานทีได้รบั
การก่อสร้างมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม : พืนทีในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รบั การวางผังไม่นอ้ ยกว่า

แห่ง

10

14

-

-

ร้อยละ

100

100

-

-

ผัง

4

-

7. กระทรวงสาธารณสุข
7.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกแบบบูรณาการ
กิจกรรม การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพ
เพือสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ยกระดับศูนย์การแพทย์ครบวงจร
ในพืนที EEC
ตัวชีวัดกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพให้เป็ นโรงพยาบาล
ศูนย์เฉพาะทางได้ครบ
ตัวชีวัดกิจกรรม : มีระบบเฝ้ าระวังโรค
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิงแวดล้อม
ตัวชีวัดกิจกรรม : ศูนย์การแพทย์ครบวงจร
(จังหวัดละ 1 แห่ง)
ตัวชีวัดกิจกรรม : โรงพยาบาลได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพให้เป็ นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง
ตัวชีวัดกิจกรรม : พัฒนาศูนย์การให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย

258.4452

-84.2448

-24.58

332.4979

244.7484

-87.7495

-26.39

332.4979

244.7484

-87.7495

-26.39

332.4979

244.7484

-87.7495

-26.39

แห่ง

-

2

-

-

แห่ง

-

3

-

-

จังหวัด

-

3

-

-

แห่ง

2

-

-

-

แห่ง

3

-

-

-

ศูนย์

1

-

-

-

7.2 กรมควบคุมโรค
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพในพืนทีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพืนทีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนระบบเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิงแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health
Record) ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

342.6900

ระบบ

1

4.1916

3.9125

-0.2791

-6.66

4.1916

3.9125

-0.2791

-6.66

4.1916

3.9125

-0.2791

-6.66

-

-

1
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เป้ าหมาย
จํานวน

7.3 กรมอนามัย
โครงการที 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัย
สิงแวดล้อมในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ
สิงแวดล้อมในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
มีการบริหารจัดการอนามัยสิงแวดล้อม
ตัวชีวัดกิจกรรม : สถานประกอบกิจการ
ด้านการบริการในพืนทีเป้ าหมายมีการจัดการ
สุขอนามัยและอนามัยสิงแวดล้อมได้มาตรฐาน
รองรับเมืองสุขภาพดี

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

3.1205

3.0744

จํานวน
-0.0461

ร้อยละ
-1.48

3.1205

3.0744

-0.0461

-1.48

3.1205

3.0744

-0.0461

-1.48

แห่ง

1

1

-

-

ร้อยละ

-

80

-

-

7.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนายกระดับ
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพืนทีนําร่อง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม ยกระดับการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินพืนที
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.8800

6.7099

3.8299

132.98

2.8800

6.7099

3.8299

132.98

2.8800

6.7099

3.8299

132.98

ตัวชีวัดกิจกรรม : มีระบบปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ทีครบวงจรทังทางบก ทางนํา และทางอากาศ
ทีได้มาตรฐาน คุณภาพ สนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ระบบ

-

1

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม : เเผนพัฒนายกระดับการให้บริการ
การเเพทย์ฉุกเฉินในพืนทีนําร่องเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

เรือง

1

-

-

-

8. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี
8.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สิงแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข
ตัวชีวัดกิจกรรม : ต้นแบบการพัฒนาพืนที
เมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนโครงการต้นแบบ
เพือพัฒนาพืนทีและชุมชนโดยการร่วมลงทุน
กับภาคเอกชน

4.2132

1,988.6753

1,984.4621

47,101.07

4.2132

1,988.6753

1,984.4621

47,101.07

4.2132

1,988.6753

1,984.4621

47,101.07

4.2132

1,988.6753

1,984.4621

47,101.07

แห่ง

-

1

-

-

โครงการ

2

-

-

-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
9.1 เมืองพัทยา
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม : อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวของเมืองพัทยาเฉลีย
ร้อยละ 10 ภายในปี 2565

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

73.5155
73.5155
73.5155

-

73.5155

-

10

-

จํานวน
-73.5155

ร้อยละ
-100.00

-73.5155

-100.00

-73.5155

-100.00

-73.5155

-100.00

-

-

61.3418

122.7160

61.3742

100.05

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
1.1 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศเพือการลงทุนบนพืนที
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

19.5000

61.5000

42.0000

215.38

19.5000

61.5000

42.0000

215.38

19.5000

-

-19.5000

-100.00

กิจกรรม การพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศเพือการลงทุนบนพืนที
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

19.5000

-

-19.5000

-100.00

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.4 : การพัฒนาประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าคําขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 150,000 ล้านบาท
ตัวชีวัดที 2 : การรับรู ข้ องประชาชนในพืนทีทีมีตอ่ การพัฒนา
พืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร้อยละ 80
ตัวชีวัดที 3 : มีการขออนุ มตั ิ อนุ ญาตผ่านระบบออนไลน์
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนการขออนุ มตั ิ อนุ ญาตทังหมด
ตัวชีวัดที 4 : เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรม BCG
ไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ล้านบาท

ตัวชีวัดกิจกรรม : มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศหรือทีเกียวข้อง

ล้านบาท

40

-

-

-

โครงการที 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
ข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับตําแห่งชาติ (Low
Satellite Application Management Platform)
สําหรับเชือมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC

-

61.5000

61.5000

100.00

กิจกรรม การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูล
ดาวเทียมวงโคจรระดับตําแห่งชาติ (Low Orbit
Satellite Application Management
Platform) สําหรับเชือมโยงอุตสาหกรรม
และบริการใน EEC

-

61.5000

61.5000

100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม : มีการพัฒนานวัตกรรมบน
แพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับตํา
โดยผู ้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมจํานวน

นวัตกรรม

-

10

-

-
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ตัวชีวัดกิจกรรม : แพลตฟอร์มบริการข้อมูล
ดาวเทียมวงโคจรตํา (Low Orbit Satellite
Application Management Platform)

ปี 2565
หน่ วยนับ
ระบบ

เป้ าหมาย
จํานวน
-

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการขับเคลือนสู่ Net Zero
EEC เพือสนับสนุนการลงทุนทีเป็ นมิตร
ต่อสภาพภูมอิ ากาศ
กิจกรรม ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
ในระดับพืนทีเพือมุง่ สู่ Net Zero EEC
ตัวชีวัดกิจกรรม : ระเบียบวิธีการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจทีเหมาะสมกับพืนที EEC
ตัวชีวัดกิจกรรม : ปริมาณการซือขายคาร์บอน
เครดิตซึงมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทีใช้
มาตรฐานของประเทศไทยเพือมาชดเชย
ตัวชีวัดกิจกรรม : แผนการขับเคลือนให้พืนที EEC
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
(Net Zero Emissions)
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขต EEC ทีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
เข้าร่วมทดสอบระบบซือขายสิทธิในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (ETS)

ตัวชีวัดกิจกรรม : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยี
คาร์บอนตําในการพัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานนําร่องซือขาย
ก๊าซเรือนกระจกทีได้มกี ารคาดการณ์ไว้อย่างน้อย

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน
1

งบประมาณ
จํานวน
-

ร้อยละ
-

2.5270

2.5270

-

-

2.5270

2.5270

-

-

2.5270

2.5270

-

-

2.5270

2.5270

-

100.00

วิธี

-

1

-

-

ตัน
คาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

-

100,000

-

-

ฉบับ

-

1

-

-

แห่ง

-

10

-

-

กิจกรรม นําร่องซือขายก๊าซเรือนกระจก
ในเขตพืนทีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก เพือสนับสนุนการลงทุน
ในเศรษฐกิจคาร์บอนตํา
ตัวชีวัดกิจกรรม : โรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตพืนทีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเขา้ ร่วมเป็ นโรงงานนําร่องอย่างน้อย
ตัวชีวัดกิจกรรม : ปริมาณการซือขายคาร์บอน
เครดิตซึงมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)
อย่างน้อย

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

-

2.5270

-2.5270

-100.00

แห่ง

10

-

-

-

ตัน
คาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

100,000

-

-

-

ล้านบาท

10

-

-

-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานบริการเพือเสริมความมันคงในพืนที EEC
กิจกรรม อํานวยการสนับสนุนการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : การรับรู ข้ องประชาชนในพืนที
ทีมีต่อการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีวัดกิจกรรม : ร้อยละกลุม่ เป้ าหมายมีความเขา้ ใจ
ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิมขึน
หลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

4.0000

4.0000

จํานวน
-

ร้อยละ
-

4.0000

4.0000

-

-

4.0000

4.0000

-

-

4.0000

4.0000

-

-

80

80

-

-

ร้อยละ

-

80

-

-

4.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข ้อมูล

35.3148

54.6890

19.3742

54.86

35.3148

54.6890

19.3742

54.86

35.3148

54.6890

19.3742

54.86

7.5000

11.0924

3.5924

47.90

ร้อยละ

70

80

-

-

คน

1,500

-

-

-

15.7818

56.74

กิจกรรม การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย
ตัวชีวัดกิจกรรม : การขออนุมตั ิ อนุญาตผ่านระบบ
ออนไลน์ของจํานวนการขออนุมตั ิ อนุญาตทังหมด
ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม : มูลค่าคําขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม : มาตรการและแผนปฏิบตั กิ าร
ในการผลักดันและสนับสนุนการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชีวัดกิจกรรม : ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
ได้รบั การพัฒนา

ปี 2566

ร้อยละ

4. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

ตัวชีวัดกิจกรรม : ประชาชนในพืนที EEC มีความรู ้
ความเขา้ ใจเกียวกับการพัฒนาพืนที EEC อย่างน้อย
ตัวชีวัดกิจกรรม : จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างความรู ค้ วามเขา้ ใจเกียวกับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

27.8148

43.5966

ร้อยละ

-

50

-

-

ล้านบาท

100,000

150,000

-

-

เรือง

1

-

-

-

ระบบ

1

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และพืนทีทีเกียวข้อง
ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท
ตัวชีวัดที 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพืนทีอีอซี ี เพิมขึนร้อยละ 4
แนวทางการดําเนิ นงานที 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณู ปโภค และระบบดิจิทลั
ตัวชีวัดที 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นํ า อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเชือมโยงพืนทีเศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ
- ทางถนน ไม่น้อยกว่า 22 กิโลเมตร
- ทางราง 1 ระบบ
- ทางนํ า 1 ระบบ
- เพิมขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง
ตัวชีวัดที 2 : ระบบสาธารณู ปโภคได้รบั การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพืนที 4 แห่ง
กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณู ปโภค และระบบดิจิทลั
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ปรับปรุงอาคารสิงก่อสร้างและสิงอํานวยความสะดวก
ของกองพันต่อสูอ้ ากาศยานที 11 กรมต่อสูอ้ ากาศยานที 1 หน่ วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝังจากผลกระทบของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน
(2) โครงการก่อสร้างทางวิง และทางขับที 2
(2.1) จ้างทีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิงและทางขับที 2
วงเงินทังสิน
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

594,997,300 บาท
594,997,300 บาท
594,997,300 บาท
594,997,300 บาท
594,997,300 บาท

43,676,400 บาท
64,875,900 บาท
64,875,900 บาท
249,995,500
55,624,000
39,374,400
48,871,900
64,875,900
41,249,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ
(3.1) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือเชือมต่อท่าหมายเลข 4 - 5
ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรืออู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหารเรือ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการปรับปรุงทีตังหน่ วยเพือสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก
(4.1) จ้างก่อสร้างสิงปลูกสร้างและสิงอํานวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.
กรม ป.พล.นย. ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

123,445,000 บาท

123,445,000 บาท
238,925,000
47,785,000
123,445,000
67,695,000

บาท
บาท
บาท
บาท
363,000,000 บาท
363,000,000 บาท

1,815,000,000
363,000,000
726,000,000
726,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331
และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง จ.ระยอง
(2.1) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 15.750 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

4,116,517,100
4,116,517,100
4,116,517,100
4,116,517,100
4,084,777,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

165,744,900 บาท
894,348,400
231,382,300
126,699,600
325,101,900
165,744,900
45,419,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
700,814,200 บาท
338,555,700 บาท

1,124,468,000
172,500,000
105,416,800
179,440,400
338,555,700
328,555,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2.2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 7.740 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(3.1) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 จ.ชลบุรี 7.300 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3.2) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 จ.ชลบุรี 8.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3.3) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 จ.ชลบุรี 6.742 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(4) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(4.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 4.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

362,258,500 บาท
697,500,000
105,000,000
64,166,800
164,958,200
362,258,500
1,116,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,051,691,500 บาท
230,040,700 บาท

879,569,700
135,000,000
90,000,000
395,773,900
230,040,700
28,755,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
224,672,000 บาท

928,689,700
142,500,000
95,000,000
438,301,500
224,672,000
28,216,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
596,978,800 บาท

1,137,101,500
172,500,000
125,781,400
241,841,300
596,978,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
702,534,200 บาท
118,187,400 บาท

634,789,200
99,000,000
101,640,000
304,651,600
118,187,400
11,310,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 5.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(4.3) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 3.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(5) สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา 4.995 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(6) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(7) สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง จ.ระยอง 25.760 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

395,853,000 บาท
797,105,000
123,000,000
75,166,600
128,424,700
395,853,000
74,660,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
188,493,800 บาท

665,273,700
108,000,000
75,273,000
122,147,700
188,493,800
171,359,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
342,951,000 บาท

1,037,500,500
180,000,000
109,999,800
159,583,300
342,951,000
244,966,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
307,547,100 บาท

591,900,000
90,000,000
72,000,000
94,410,700
307,547,100
27,942,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
344,374,000 บาท

1,049,016,800
168,000,000
122,500,000
219,091,000
344,374,000
195,051,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 5.886 กม.
1,149,000,000 บาท
วงเงินทังสิน
230,000,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
137,999,800 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ
238,417,400 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ
542,582,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่นาบางปะกง)
ํ
จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
978,700,000 บาท
วงเงินทังสิน
196,000,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
89,833,400 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ
230,702,800 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ
462,163,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 416 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่ วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่ วย)
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 16.460 กม.
540,000,000 บาท
วงเงินทังสิน
148,213,800 บาท
ปี 2561 - 2563 ตังงบประมาณ
52,159,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
153,000,000 บาท
ปี 2565 ตังงบประมาณ
186,627,200 บาท
ปี 2566 ตังงบประมาณ

238,417,400 บาท

230,702,800 บาท

31,740,000 บาท
31,740,000 บาท
737,602,100 บาท
737,602,100 บาท
737,602,100 บาท
737,602,100 บาท
137,000,000 บาท
137,000,000 บาท
137,000,000 บาท
3,520,000 บาท
3,520,000 บาท
3,520,000 บาท
586,612,200 บาท
586,612,200 บาท
186,627,200 บาท
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(2) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 11.465 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
* (ชดเชยงบประมาณทีพับไป เป็ นจํานวน 15,677,800 บาท)
(3) ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง
จ.ชลบุรี 12.242 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(4) ถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 อ.บางปะกง,เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา ตอนที 1 4.425 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

113,985,000 บาท
447,000,000
96,702,200
126,650,000
43,325,000
113,985,000
66,337,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท*
บาท

176,000,000 บาท
880,000,000
176,000,000
352,000,000
352,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,000,000 บาท

550,000,000
110,000,000
220,000,000
220,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,469,900 บาท
10,469,900 บาท
5,216,500 บาท

23,042,200
11,494,500
890,200
5,441,000
5,216,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,228,400 บาท

19,662,500
6,847,500
3,342,600
6,128,100
2,228,400
1,115,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 ทล.314 อ.บางปะกง, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตอนที 1
15,125,000
วงเงินทังสิน
3,025,000
ปี 2566 ตังงบประมาณ
6,050,000
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
6,050,000
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)
เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพืนทีกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง

3,025,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport
System : ITS) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและ
การขนส่งในพืนทีกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,317,800 บาท
3,317,800 บาท
3,317,800 บาท
3,317,800 บาท
3,317,800 บาท

3,317,800 บาท
16,588,600 บาท
3,317,800 บาท
13,270,800 บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

54,977,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง

54,977,600 บาท
54,977,600 บาท
31,847,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาเกียวกับการชดเชยเยียวยา
และจัดทําร่างสัญญาซือ-ขายทีดิน หรือข้อตกลงการปรับปรุงอาคาร
สิงปลูกสร้างแก่ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเส้นเสียง โครงการก่อสร้างทางวิง
และทางขับที 2 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนผังการใช้ประโยชน์ทดิี น
บริเวณพืนทีรอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน ตําบลสุรศักดิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญ
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

14,530,500 บาท

17,316,500 บาท
23,130,600 บาท
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รัฐวิสาหกิจ
การประปานครหลวง
โครงการ : โครงการรือย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพือรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน
เงินนอกงบประมาณ
13,955,000
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
13,955,000
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
13,955,000
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
13,955,000
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืนๆ
เงินนอกงบประมาณ
13,955,000
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพือรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
(เชือมสามสนามบิน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
279,100,000
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
69,775,000
เงินงบประมาณ
209,325,000
41,865,000
ปี 2564 ตังงบประมาณ
41,865,000
ปี 2565 ตังงบประมาณ
41,865,000
ปี 2566 ตังงบประมาณ
83,730,000
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการนํ าประปาทีให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุร-ี พนัสนิคม-(พานทอง) (ท่าบุญมี) ระยะที 1 อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
2,868,224,300
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
717,056,100
เงินงบประมาณ
2,151,168,200
688,373,800
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
487,598,400
ปี 2564 ตังงบประมาณ
319,881,100
ปี 2565 ตังงบประมาณ
655,314,900
ปี 2566 ตังงบประมาณ

41,865,000 บาท
บาท
41,865,000 บาท
บาท
41,865,000 บาท
บาท
41,865,000 บาท
บาท
41,865,000 บาท
บาท
41,865,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
998,680,200 บาท
998,680,200 บาท
998,680,200 บาท
998,680,200 บาท
998,680,200 บาท
655,314,900 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC)
อําเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อําเภอพนมสารคาม-บางคล้าแปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(4) โครงการก่อสร้างสถานีสูบนําและวางท่อนําดิบจากคลองห้วยยายร้าอ่างเก็บนําห้วยชากนอก ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ

97,691,300 บาท
1,500,000,000
375,000,000
1,125,000,000
362,028,800
283,882,400
381,397,500
97,691,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

215,529,100 บาท
1,352,336,500
338,084,200
1,014,252,300
403,587,800
395,135,400
215,529,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,144,900 บาท
198,317,800
49,579,400
148,738,400
41,250,000
77,343,500
30,144,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานี รถไฟอูต่ ะเภา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2561 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
*(ชดเชยงบประมาณทีพับไป)
โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพืนทีท่าเรือจุกเสม็ด
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าในพืนทีท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2561 - 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
*(ชดเชยงบประมาณทีพับไป)
โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าเวนคืนทีดินและรือย้ายสิงปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี

13,087,300 บาท
13,087,300 บาท
13,087,300 บาท
13,087,300 บาท
13,087,300 บาท
13,087,300 บาท
75,165,500
62,078,200
13,087,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท*
25,726,300 บาท
25,726,300 บาท
25,726,300 บาท
25,726,300 บาท
25,726,300 บาท
25,726,300 บาท

230,285,400
74,842,700
93,265,100
36,451,300
25,726,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท*
424,357,200 บาท
424,357,200 บาท
424,357,200 บาท
424,357,200 บาท
424,357,200 บาท
424,357,200 บาท
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กรุงเทพมหานคร
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ าและระบบสัญญาณไฟจราจรทีได้รบั ผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
(1) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมนําเสียโรงควบคุมคุณภาพนําดินแดง
ทีได้รบั ผลกระทบจากโครงการรถไฟเชือมสามสนามบิน 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งนําใต้ถนนพระรามที 6 จากคลองสามเสน
ลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซือ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการจ้างทีปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งนํา
ใต้ถนนพระรามที 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซือ 1 รายการ
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

124,866,600 บาท
52,573,300 บาท
124,866,600 บาท
52,573,300 บาท
124,866,600 บาท
52,573,300 บาท
124,866,600 บาท
52,573,300

บาท
85,700,000 บาท

680,000,000
204,000,000
476,000,000
69,000,000
85,700,000
321,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,202,500 บาท

968,000,000
290,400,000
677,600,000
135,800,000
99,037,500
36,202,500
406,560,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,964,100 บาท

19,170,000
1,917,000
17,253,000
3,600,000
2,925,000
2,964,100
7,763,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที 1.2 : การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชีวัดที 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการ / อุตสาหกรรม
เป้ าหมายไม่น้อยกว่า 4,850 คน
ตัวชีวัดที 2 : ผูท้ ีผ่านการฝึ กอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสันสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละ 100
ตัวชีวัดที 3 : พัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิ ชย์อย่างน้อย 7 นวัตกรรม
กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1. งบรายจ่ายอืน
1) โครงการจัดตังศู นย์วจิ ยั เกียวกับอุตสาหกรรมทางทหารพืนที
Defense-related industry research zone
1.1) วิจยั เครืองบินทะเล พร้อมฝึ กหัดนักบินเครืองบินทะเล
และระบบวิทยุคมนาคมภาคพืนกับอากาศยาน
1.2) จัดตังหน่ วยความเป็ นเลิศด้านใบจักร
1.3) ปรับปรุงสํานักงานชัวคราว โรงซ่อมเครืองบิน 104 กองการบินทหารเรือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A
(CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
และ EEC Model Type A Master Class ในสถาบันอุดมศึกษา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที 2
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่ วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่ วย)

99,000,000 บาท
99,000,000 บาท
99,000,000 บาท
33,000,000 บาท
60,500,000 บาท
5,500,000 บาท

4,900,000 บาท
4,900,000 บาท
4,900,000 บาท

4,900,000 บาท
38,618,000 บาท
540,000 บาท
540,000 บาท
540,000 บาท
38,078,000 บาท
38,078,000 บาท
38,078,000 บาท
5,812,600 บาท
5,812,600 บาท
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2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ระยะที 2 ตําบลป่ ายุบใน
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 สนาม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจากวัตถุดบิ
มันสําปะหลังในระดับก่อนนําร่อง ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน

32,265,400 บาท
32,265,400 บาท
629,664,000 บาท
629,664,000 บาท
179,260,000 บาท
19,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน และเกษตรกร
ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน

38,750,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผูป้ ระกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์
และระบบอัจฉริยะ ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน

55,840,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลและนําร่องการใช้งานแบตเตอรีทางเลือก
ทีมีความปลอดภัยสูงและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียว
ของวิสาหกิจชุมชนในพืนที EEC ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ระบบครุภณั ฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยังยืน ตําบลป่ ายุบใน
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(2) ระบบครุภณั ฑ์เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจาก
วัตถุดบิ มันสําปะหลังในระดับก่อนนําร่อง ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(3) ระบบครุภณั ฑ์โรงงานผลิตพืช ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(4) ระบบครุภณั ฑ์โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 1 ระบบ
(5) ระบบครุภณั ฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตําบลป่ ายุบใน
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

65,470,000 บาท
450,404,000 บาท
450,404,000 บาท
15,520,000 บาท

20,800,000 บาท
153,010,000 บาท
4,074,000 บาท
257,000,000 บาท
3,210,000,000
653,600,000
1,143,800,000
257,000,000
1,155,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู ป้ ระกอบการ
และอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ในพืนที EEC
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์

20,620,000 บาท
20,620,000 บาท
17,950,000 บาท
17,950,000 บาท
2,670,000 บาท
2,670,000 บาท

(1) ระบบครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชีวภาพและโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 1 ระบบ

2,670,000 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชันสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานชันสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

10,253,400 บาท
10,253,400 บาท
10,253,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา

69,440,000 บาท
64,220,000 บาท
64,220,000 บาท
64,220,000 บาท
64,220,000 บาท

(1) ชุดฝึ กยานยนต์ EV พร้อมชุดจําลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและ
ชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

4,500,000 บาท

(2) ชุดปฏิบตั กิ ารพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่การประกอบธุรกิจ
พร้อมหลักสู ตร Drone Startup โดย Certified Instructor
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตําบลเขาหินซ้อน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) ชุดฝึ กการเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ HMI พร้อมระบบ
ควบคุมเครือข่าย 4.0 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ตําบลลาดขวาง อําเภอบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(4) ชุดปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตําบลนาเริก
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(5) ชุดจําลองระบบการผลิตอัตโนมัตขิ นสู
ั งในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุร)ี ตําบลบ้านเก่า
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,350,000 บาท
2,000,000 บาท

3,000,000 บาท
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(6) ชุดปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชลบุรี ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(7) ชุดทดลองการเรียนรูด้ า้ น IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,500,000 บาท
2,980,000 บาท

(8) ชุดปฏิบตั กิ ารประกอบชินส่วนอัตโนมัตดิ ว้ ยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมควบคุม
ผ่านระบบไอโอที วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตําบลหนองละลอก
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด

5,000,000 บาท

(9) ชุดปฏิบตั กิ ารระบบเครืองมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ชุด

4,940,000 บาท

(10) ชุดปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงผ่าน Application
ARKIT วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(11) ชุดสถานีซ่อมบํารุงและตรวจสภาพสําหรับยานยนต์ไฟฟ้ าปลัก-อินไฮบริด
(PHEV) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(12) ชุดปฏิบตั กิ ารทดลองเครืองกลยานยนต์ไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(13) ชุดปฏิบตั กิ ารเขียนเฟรมเวิรค์ เอไอ วอยซ์ แชทบอท หุ่นยนต์
แบบ Interactive วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(14) ชุดปฏิบตั กิ ารธุรกิจการท่องเทียวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(15) ชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัดกําลังไฟฟ้ าแบบเรียลไทม์
พร้อมโปรแกรมแสดงผลของยานยนต์ไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(16) ชุดปฏิบตั กิ ารสําหรับผลิตชินส่วนในงานแมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(17) เครืองมือวัด 3 มิตอิ ตั โนมัติ พร้อมระบบประมวลผลสถิติ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด
(18) ชุดปฏิบตั กิ ารพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่การประกอบธุรกิจ
พร้อมหลักสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตําบลบางตีนเป็ ด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(19) ชุดปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ Cobot Force
Sensor 7 แกน วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตําบลห้วยโป่ ง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,000,000 บาท

3,900,000 บาท
3,000,000 บาท

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

4,650,000 บาท
3,000,000 บาท
5,400,000 บาท

2,500,000 บาท

3,000,000 บาท
5,220,000 บาท
5,220,000 บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสัน
เพือยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16,030,000 บาท
16,030,000 บาท
16,030,000 บาท

16,030,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
ตัวชีวัดที 1 : ท่องเทียว
1.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว 1 พืนที
1.2 ผูม้ าเยือนในพืนที EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิมขึนร้อยละ 10
ตัวชีวัดที 2 : สาธารณสุข
2.1 ระบบสาธารณสุขในพืนที EEC ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื อง 5 แห่ง
2.2 พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้ าระวังโรคอุบตั ิใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพ
และอนามัยสิงแวดล้อม พัฒนา อสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ
ตัวชีวัดที 3 : เมืองและสิงแวดล้อม
3.1 พัฒนาต้นแบบเมืองน่ าอยู่อจั ริยะ 2 แห่ง
3.2 พืนทีชุมชนได้รบั การพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองอย่างน้อย 5 ชุมชน
ตัวชีวัดที 4 : เกษตร
4.1 ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
4.2 รายได้เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ เฉลียต่อครัวเรือน เพิมขึนร้อยละ 3
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทียวในพืนที EEC
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

27,211,200 บาท
27,211,200 บาท
27,211,200 บาท
27,211,200 บาท
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กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) โครงการศู นย์การแพทย์ทางทะเล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
(1.1) จัดซืออุปกรณ์การฝึ กอบรมด้านการแพทย์ทางทะเล
(1.2) จัดซืออุปกรณ์การแพทย์สาํ หรับศู นย์บริการการแพทย์ทางทะเล
(1.3) จัดซืออุปกรณ์ประจําศู นย์เวชศาสตร์ใต้นาและการบิ
ํ
น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีมีราคาต่อหน่ วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ชุดเครืองแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นจัดเป่ า (Air Blast Freezer)
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) ชุดพาสเจอไรส์ขนาดเล็ก แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมชุดโรงงานพร้อมเครืองจักรเคลือนทีสําหรับแปรรูป
ผลไม้เขตร้อนในเขตพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนื อเขตร้อนชืนด้วยปัญญาประดิษฐ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนือเขตร้อนชืน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตําบลป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาทีดิน
โครงการ : โครงการเพิมผลิตภาพการเกษตร บนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(5) วัสดุการเกษตร

22,700,000 บาท
22,700,000 บาท
22,700,000 บาท
22,700,000 บาท
22,700,000 บาท
22,700,000 บาท
14,169,000 บาท
4,416,000 บาท
4,115,000 บาท

19,480,000 บาท
19,480,000 บาท
19,480,000 บาท
4,966,100 บาท
344,600 บาท
2,621,500 บาท
2,000,000 บาท
14,513,900 บาท
7,250,000 บาท
7,250,000 บาท
7,250,000 บาท
7,250,000 บาท

2,626,000 บาท
2,626,000 บาท
2,626,000 บาท
1,719,000 บาท
360,000 บาท
135,000 บาท
217,000 บาท
195,000 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดพืนทีชุมชนบริเวณบ้านอําเภอ
และพืนทีต่อเนือง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) โครงการพัฒนาพืนทีชุมชนเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และโครงสร้างพืนฐานพืนทีคลองโสธร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพืนทีชุมชนบางเสร่และพืนทีต่อเนือง ตําบลบางเสร่
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ

613,288,500 บาท
613,288,500 บาท
613,288,500 บาท
613,288,500 บาท
16,000,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
597,288,500 บาท
126,191,000 บาท
445,380,000
67,500,000
58,026,300
67,471,700
126,191,000
126,191,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,916,200 บาท
113,567,000
18,000,000
22,800,000
8,934,500
31,916,200
31,916,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
34,425,000 บาท

99,000,000
15,000,000
13,888,900
35,686,100
34,425,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ริมฝังแม่นาบางปะกงและปรั
ํ
บปรุงจุดจอดเรือ
เพือการสัญจรทางเลือก ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดโครงการพัฒนาพืนที อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพือรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพืนทีเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาพืนทีบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาพืนทีบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระยะที 2 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และโครงสร้างพืนฐานพืนทีคลองโสธร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที 2 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาพืนทีชุมชนบ้านอําเภอ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

34,118,400 บาท
120,000,000
24,000,000
27,763,200
34,118,400
34,118,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
53,833,300 บาท

316,628,000
64,000,000
74,666,700
53,833,300
124,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
53,816,400 บาท

197,880,000
40,000,000
50,000,000
53,816,400
54,063,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
53,625,000 บาท

330,000,000
66,000,000
53,625,000
210,375,000

บาท
บาท
บาท
บาท

32,763,200 บาท
150,000,000
30,000,000
32,763,200
87,236,800

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
21,000,000
51,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะชุมชนเขาชีจรรย์
ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณโดยรอบเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการพัฒนาพืนทีบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระยะที 3 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝังทะเล ช่วงที 6 ตามแผนผัง
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณโดยรอบชายหาดบ้านอําเภอ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,400,000 บาท

127,000,000
25,400,000
50,800,000
50,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,200,000 บาท

61,000,000 บาท
12,200,000 บาท
48,800,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ

244,748,400 บาท
244,748,400 บาท
244,748,400 บาท
244,748,400 บาท
244,748,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารอุบตั เิ หตุ ผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยหนัก เป็ นอาคาร คสล. 6 ชัน
พืนทีใช้สอยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 หลัง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ

74,648,700 บาท
137,500,000
8,832,000
35,327,200
18,692,100
74,648,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) อาคารอํานวยการ ผูป้ ่ วยนอก - อุบตั เิ หตุ เป็ นอาคาร คสล. 4 ชัน
พืนทีใช้สอยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง
ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(3) อาคารอุบตั เิ หตุและโรคหัวใจ เป็ นอาคาร คสล. 10 ชัน
พืนทีใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารผ่าตัด อุบตั เิ หตุ ผูป้ ่ วยหนัก และผูป้ ่ วยใน เป็ นอาคาร คสล. 5 ชัน
พืนทีใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง
ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน 14 ชัน เป็ นอาคาร คสล. 14 ชัน
พืนทีใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี
ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพัฒนาการดําเนิ นงานการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละจัดการความรู ้

46,148,000 บาท
118,782,000
7,187,400
25,160,400
40,286,200
46,148,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

66,606,500 บาท
314,800,000
18,997,300
75,989,000
14,489,700
66,606,500
138,717,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

49,449,100 บาท
198,229,500
11,229,500
44,917,900
24,952,100
49,449,100
67,680,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,896,100 บาท
321,654,000
73,241,900
7,896,100
104,327,800
136,188,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,912,500 บาท
3,912,500 บาท
3,912,500 บาท
3,912,500 บาท
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กรมอนามัย
โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิงแวดล้อมในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิ นในพืนทีนํ าร่องในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ชุดอุปกรณ์การแพทย์สาํ หรับการลําเลียงผูป้ ่ วยทางนําและทะเล
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

3,074,400 บาท
3,074,400 บาท
3,074,400 บาท
393,200 บาท
500,000 บาท
422,500 บาท
250,000 บาท
20,000 บาท
249,900 บาท
74,800 บาท
404,000 บาท
760,000 บาท

6,709,900 บาท
6,709,900 บาท
6,709,900 บาท
1,116,400 บาท
5,593,500 บาท

5,593,500 บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพืนทีเพือพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC
และเมืองใหม่น่าอยู่อจั ฉริยะ ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายละเอียด
การให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่
น่ าอยู่อจั ฉริยะ ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพือเตรียมพืนทีพัฒนาโครงการ
ศู นย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อจั ฉริยะ ตําบลห้วยใหญ่
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน

1,988,675,300 บาท
1,988,675,300 บาท
1,988,675,300 บาท
1,985,528,500 บาท
1,500,000,000 บาท

474,734,700 บาท

10,793,800 บาท
3,146,800 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที 1.4 : การพัฒนา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท
ตัวชีวัดที 2 : การรับรูข้ องประชาชนในพืนทีทีมีต่อการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกร้อยละ 80
ตัวชีวัดที 3 : มีการขออนุ มตั ิ อนุ ญาตผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 50
ของจํานวนการขออนุ มตั ิ อนุ ญาตทังหมด
ตัวชีวัดที 4 : เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับตําแห่งชาติ (Low Satellite
Application Management Platform) สําหรับเชือมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับตํา (Low Orbit
Satellite Application Management Platform) สําหรับเชือมโยง
อุตสาหกรรมและบริการใน EEC 1 ระบบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการขับเคลือนสู่ Net Zero EEC เพือสนับสนุ นการลงทุนทีเป็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพือเสริมความมันคงในพืนที EEC
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการจังหวัด/อําเภอ
เพือเสริมสร้างความมันคงในพืนที EEC

61,500,000 บาท
61,500,000 บาท
61,500,000 บาท

61,500,000 บาท

2,527,000 บาท
2,527,000 บาท
2,527,000 บาท
2,527,000 บาท

4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดงานแสดง
สินค้านานาชาติดา้ นอุตสาหกรรมการบินและศักยภาพอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทย (Thailand International Airshow)
ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาสิทธิประโยชน์สาํ หรับผูป้ ระกอบกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือกิจการพิเศษ
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผูน้ าํ ภาครัฐ เอกชน
และเยาวชนในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
เพือการขับเคลือนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC-OSS)

54,689,000 บาท
54,689,000 บาท
54,689,000 บาท
14,471,500 บาท

14,471,500 บาท
15,892,700 บาท
11,912,400 บาท
7,592,400 บาท
3,500,000 บาท
1,320,000 บาท

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ*
ภารกิจสนับสนุ น
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
597,576,800
266,970,000
363,000,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท

ปี 2566
448,671,800
404,254,800
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์
เพือเตรียมความพร้อมประชากรก่อนเข้าสู่สงั คมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ผูส้ ูงอายุมคี วามมันคงทางเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการดําเนินชีวติ เพิมศักยภาพบริการดูแลผูส้ ูงอายุทมีี ภาวะพึงพิงระยะยาว
และการคุม้ ครองทางสังคมผูส้ ูงอายุ ควบคู่กบั การสนับสนุ นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และสมาชิกในครอบครัวทีผ่านการฝึ กอบรมและมีมาตรฐาน ส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงวัยให้เหมาะสม
กับศักยภาพและสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการดําเนินชีวติ
ของผูส้ ูงวัย รวมทังส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญา ประสบการณ์ของผูส้ ูงอายุทสัี งสมมาสู่คนรุ่นหลัง
เพือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม

2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 25 - 59 ปี
2) ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขนไป
ึ
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทัวประเทศ

3. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณทีเป็ นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
หน่วยรับงบประมาณทีเกียวข้อง : 6 กระทรวง 15 หน่ วยงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
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4. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมกี ารเตรียมความพร้อม
เพือเข้าสู่สงั คมสูงวัย
'- ตัวชีวัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี
มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ
(2) ผลสัมฤทธิ : ผูส้ ูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
'- ตัวชีวัด : ผูส้ ูงอายุมศี กั ยภาพสามารถประกอบอาชีพ
และได้รบั การจ้างงานทีเหมาะสม
'- ตัวชีวัด : ผูส้ ูงอายุได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
'- ตัวชีวัด : ผูส้ ูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
'- ตัวชีวัด : ผูส้ ูงอายุกลุม่ ทีสามารถช่วยเหลือตนเองในการทํา
กิจวัตรประจําวันพืนฐาน (Active Aging) มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2565

ปี 2566

คน

4,100,014

4,441,682

คน

25,395

10,200

คน
แห่ง
คน

221,420
7,715
7,030,000

233,090
10,006
3,354,480
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5. แผนภาพความเชือมโยง
5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 13 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที 13
และแผนการปฏิรูป
ประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ประเด็น : พลังทางสังคม
แผนย่อยที 2 การรองรับสังคม
สูงวัยเชิงรุก

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 13
หมุดหมายที : ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และคนไทยทุกคนมีความ
คุม้ ครองทางสังคมทีเพียงพอ
เหมาะสม
หมุดหมายที 12 : ไทยมีกาํ ลัง
คนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู ้
อย่างต่อเนือง ตอบโจทย์
การพัฒนา

แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
เรืองสังคม และเรืองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ : การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้ าหมาย 1 : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิมขึน
เป้ าหมาย 2 : ผูส้ ูงอายุมคี วามเป็ นอยู่ทดีี ขนอย่
ึ างต่อเนือง
ตัวชีวัด 1 : สัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ทีมีการเตรียมการเพือยามสูงอายุทงมิ
ั ตทิ างเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดล ้อม เทียบกับจํานวนประชากร อายุ 25 - 59 ปี ทังหมด ร้อยละ 65
ตัวชีวัด 2 : สัดส่วนผูส้ ูงอายุทยากจนลดลงเหลื
ี
อไม่เกินร้อยละ 5.6

เป้ าหมายที : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
(อายุ 25 – 59 ปี ) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
สังคมสูงวัย

เป้ าหมายที : ผูส้ ูงอายุมคี วามมันคงทางเศรษฐกิจ
สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล ้อมทีเหมาะสม
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. แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
448.6718 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
- ล้านบาท
ภารกิจสนับสนุ น
404.2548 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
- ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ

ภารกิจสนับสนุ น

เป้ าหมายที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ - ปี )
มีความพร้อมก่อนเข้าสูส่ งั คมสูงวัย
ตัวชีวัดที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ - ปี )
มีความพร้อมก่อนเข้าสูส่ งั คมสูงวัยทุกมิติ
และมีการนํ าไปใช้ 5,538,891 คน

แนวทางที 1 : ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมสูงวัย
ตัวชีวัด
. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ - ปี ) มีสว่ นร่วม
ในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 8,521,400 คน

เป้ าหมายที 2 : ผูส้ ูงอายุมีความมันคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุมีทกั ษะการทํางาน 10,800 คน
ตัวชีวัดที 2 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม 233,090 คน
ตัวชีวัดที 3 : มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม 10,006 แห่ง
ตัวชีวัดที 4 : ผูส้ ูงอายุทกุ กลุม่ ศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รบั การดูแลทีเหมาะสม 3,354,480 คน

แนวทางที 2 : เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ในการดํารงชีวิตอย่างมันคง
ตัวชีวัด
1. ผูส้ ูงอายุได้รบั การเสริมสร้างทักษะการมีรายได้
และมีงานทํา , คน

สํานักนายกรัฐมนตรี
. กรมประชาสัมพันธ์
- โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
2. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
รองรับสังคมสูงวัยภายใต้วถิ ชี ีวติ ใหม่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
- โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมันคง
ทางสังคมเพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
- โครงการ Coding เพือผูส้ ูงอายุ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
- โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพือเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเกษียณ
อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ - ปี
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์
- โครงการสร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ
2. กรมอนามัย
- โครงการสร้างความรอบรูส้ ุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
เพือเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
รวมงบประมาณรายจ่าย 47.6590 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- โครงการส่งเสริมการมีงานทําและมีรายได้
ของผูส้ ูงอายุ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน
- โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผูส้ ูงอายุ
รวมงบประมาณรายจ่าย . ล้านบาท

กองทุนการออมแห่งชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์เพือสนับสนุ นด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
- โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ
รวมงบประมาณรายจ่าย 334.2548 ล้านบาท

กองทุนผูส้ ูงอายุ
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุม่ เป้ าหมาย
เพือแก้ปญั หาเฉพาะกลุม่
- โครงการกองทุนผูส้ ูงอายุ
รวมงบประมาณรายจ่าย 70.0000 ล้านบาท

แนวทางที 3 : ยกระดับความคุม้ ครองทางสังคม
เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัด
1. ผูส้ ูงอายุได้รบั การพัฒนาและสร้างเครือข่ายความคุม้ ครอง
ทางสังคม 233,090 คน

แนวทางที 4 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัด
1. ทีอยู่อาศัยและสถานทีสาธารณะได้รบั การปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ 10,006 แห่ง

แนวทางที 5 : พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัด
1. ผูส้ ูงอายุได้รบั การดูแลสุขภาพ 3,354,480 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
- โครงการพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคมของผูส้ ูงอายุ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
- โครงการสร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั
สูภ้ ยั ไซเบอร์
กระทรวงแรงงาน
. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
- โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบการคุม้ ครองทางสังคม
รวมงบประมาณรายจ่าย . 0 ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
- โครงการปรับปรุงทีอยู่อาศัยและสถานทีสาธารณะ
ทีเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุและทุกวัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุมสี ภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
รวมงบประมาณรายจ่าย . ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
- โครงการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
กระทรวงสาธารณสุข
. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพือรองรับผูส้ ูงอายุ
แบบบูรณาการ
2. กรมการแพทย์
- โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพ
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยภูมปิ ญั ญาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุ
5 กรมสุขภาพจิต
- โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
6. กรมอนามัย
- โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
รวมงบประมาณรายจ่าย 95.6362 ล้านบาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
6.1 จําแนกตามลักษณะรายจ่าย
448,671,800
งบประมาณรายจ่าย
184,495,600
รายจ่ายประจํา
264,176,200
รายจ่ายลงทุน

บาท
บาท
บาท

6.2 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2566
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
รวมทังสิน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม
เพือรองรับสังคมสูงวัย
2. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัยภายใต้วถิ ชี ีวติ ใหม่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
1. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่าย
สร้างความมันคงทางสังคมเพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม
ของผู ้สูงอายุ
โครงการ : โครงการปรับปรุงทีอยู่อาศัยและสถานทีสาธารณะ
ทีเหมาะสมกับผู ้สูงอายุและทุกวัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทําและมีรายได้
ของผู ้สูงอายุ
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
4. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุมสี ภาพแวดล้อม
ทีเหมาะสม
5. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
1. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ : โครงการสร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาส
เป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สูภ้ ยั ไซเบอร์
โครงการ : โครงการ Coding เพือผู ้สูงอายุ

เพิม/ลด จาก ปี 2565

ปี 2565
597.5768
8.0051
3.2755
3.2755
4.7296
4.7296

งบดําเนิ นงาน
133.7142
-

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
303.6097
11.3479
6.1485
3.2695
3.2695
3.2695

รวม
448.6718
9.4180
3.2695
3.2695

-

6.1485
6.1485

-

6.1485
6.1485

จํานวน
ร้อยละ
-148.9050 -24.92
1.4129 17.65
-0.0060 -0.18
-0.0060 -0.18
1.4189
1.4189

30.00
30.00

223.5315
223.5315
5.3217

24.2542
24.2542
3.9714

-

244.4612
244.4612
-

-

268.7154
268.7154
3.9714

45.1839 20.21
45.1839 20.21
-1.3503 -25.37

40.4505

16.1686

-

19.4612

-

35.6298

-4.8207 -11.92

177.7593

4.1142

-

225.0000

-

229.1142

207.6845
5.0000
5.0000

-

-

25.7150
5.0000
5.0000

-

25.7150
5.0000
5.0000

-181.9695 -87.62
-

99.4515
99.4515
65.0000
65.0000

-

-

1.0000
1.0000
19.7150
19.7150

-

1.0000
1.0000
19.7150
19.7150

1.0000
1.0000
-99.4515
-99.4515
-45.2850
-45.2850

38.2330
38.2330

-

-

41.0000
41.0000
13.1372

-

-

27.2850
27.2850
6.4350

-

27.2850
27.2850
6.4350

-13.7150 -33.45
-13.7150 -33.45
-6.7022 -51.02

27.8628

-

-

20.8500

-

20.8500

-7.0128 -25.17

-

-

-

51.3549

28.89

100.00
100.00
-100.00
-100.00
-69.67
-69.67

-38.2330 -100.00
-38.2330 -100.00
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2566
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผู ้สูงอายุ
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบ
การคุม้ ครองทางสังคม
โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
ของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ
เพือรองรับผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ
2. กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบ
และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
โครงการ : โครงการสร้างการรับรู ใ้ ห้ประชาชน
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยภูมปิ ญั ญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุม่ วัยผู ้สูงอายุ
5. กรมสุขภาพจิต
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
6. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู ส้ ุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ เพือเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู ้สูงอายุ

เพิม/ลด จาก ปี 2565

ปี 2565
13.2539
9.6666
9.6666
3.5873
0.9381

งบดําเนิ นงาน
3.5914
3.5914
1.4042

งบลงทุน

2.6492

2.1872

-

-

-

2.1872

104.1018
16.6940
16.6940

105.8686
16.4141
16.4141

-

-

-

105.8686
16.4141
16.4141

1.7668
-0.2799
-0.2799

1.70
-1.68
-1.68

16.0000
14.4529

19.5800
18.1490

-

-

-

19.5800
18.1490

3.5800
3.6961

22.38
25.57

1.5471

1.4310

-

-

-

1.4310

-0.1161

-7.50

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

-

-

-

1.0000
1.0000

1.2279
1.2279

1.0522
1.0522

-

-

-

1.0522
1.0522

-0.1757 -14.31
-0.1757 -14.31

10.0850
10.0850
59.0949
10.5019

9.0850
9.0850
58.7373
9.8014

-

-

-

9.0850
9.0850
58.7373
9.8014

-1.0000
-1.0000
-0.3576
-0.7005

-9.92
-9.92
-0.61
-6.67

48.5930

48.9359

-

-

-

48.9359

0.3429

0.71

-

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
8.0784
8.0784
8.0784
-

รวม
11.6698
8.0784
8.0784
3.5914
1.4042

จํานวน
-1.5841
-1.5882
-1.5882
0.0041
0.4661

ร้อยละ
-11.95
-16.43
-16.43
0.11
49.69

-0.4620 -17.44

-

-
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7. เป้ าหมายและตัวชีวัด แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด
เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

รวมทังสิน
เป้ าหมายที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี )
มีความพร้อมก่อนเข้าสูส่ งั คมสูงวัย
ตัวชีวัดที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี )
มีความพร้อมก่อนเข้าสูส่ งั คมสูงวัยทุกมิติ และมีการนําไปใช้

คน

ตัวชีวัดที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี )
รับรูข้ อ้ มูลการเตรียมความพรอมก่อนเขาสูส่ งั คมสูงวัยทุกมิติ
ตัวชีวัดที 2 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี )
มีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

คน

10,441,000

คน

-

ร้อยละ

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-148.9050 -24.92

597.5768

448.6718

55.8878

47.6590

-8.2288

-14.72

47.6590

-8.2288

-14.72

8.0051

9.4180

1.4129

17.65

3.2755

3.2695

-0.0060

-0.18

3.2755

3.2695

-0.0060

-0.18

3.2755

3.2695

-0.0060

-0.18

5,538,891
55.8878

1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กรมประชาสัมพันธ์
โครงการที 1 : โครงการประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
การเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
ตัวชีวัดกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดําเนินงานการเตรียมความพร้อมเพือรองรับ
สังคมสูงวัย ทีเผยแพร่ผ่านสือของกรมประชาสัมพันธ์
ความถูกต้อง รวดเร็วและรอบด้าน

ปี 2566

10,441,000

แนวทางการดําเนิ นงานที 1 : ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

หน่ วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

8,521,400

72

70

1.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการสานพลังพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสว่ นร่วมรองรับสังคมสูงวัย
ภายใต้วถิ ชี วี ติ ใหม่

4.7296

6.1485

1.4189

30.00

4.7296

6.1485

1.4189

30.00

กิจกรรม สนับสนุนการต่อยอดและขยายผล
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
รองรับสังคมสูงวัยภายใต้วถิ ชี วี ติ ใหม่

4.7296

6.1485

1.4189

30.00

ตัวชีวัดกิจกรรม มีพนที
ื พัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสว่ นร่วมเพือเตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมสูงวัยระดับพืนทีอย่างเป็ นรูปธรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม มีคู่มอื การพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมสูงวัยระดับพืนที

แห่ง

30

50

ฉบับ

-

1
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เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-1.3503 -25.37

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
2.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไก
เครือข่ายสร้างความมันคงทางสังคมเพือรองรับ
สังคมผูส้ ูงอายุ

5.3217

3.9714

5.3217

3.9714

-1.3503

-25.37

5.3217

3.9714

-1.3503

-25.37

กิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนากลไก
เพือรองรับการเข้าสูส่ งั คมสูงวัย

5.3217

3.9714

-1.3503

-25.37

27.8628

20.8500

-7.0128

-25.17

27.8628

20.8500

-7.0128

-25.17

27.8628

20.8500

-7.0128

-25.17

27.8628

20.8500

-7.0128

-25.17

2.6492

2.1872

-0.4620

-17.44

2.6492

2.1872

-0.4620

-17.44

2.6492

2.1872

-0.4620

-17.44

2.6492

2.1872

-0.4620

-17.44

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนเครือข่ายทีได้รบั การพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ เพือเตรียมความพร้อมรองรับสังคม
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของเครือข่ายทีมีการขยายผล
การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

เครือข่าย

350

200

ร้อยละ

80

80

3. กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
3.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการ Coding เพือผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม Coding เพือผู ้สูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพัฒนาทักษะดิจทิ ลั ให้ผูส้ ูงอายุ
คน
ในสาขาขาดแคลน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแพลตฟอร์มส่งเสริมงาน
แพลตฟอร์ม
ด้านดิจทิ ลั ให้กบั กลุม่ ผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุได้เข้าทํางานเป็ นแรงงานใหม่ ล้านบาท
ให้ตลาดสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
ล้านบาท
ในการดําเนินการร่วมกับรัฐ

3,400

3,400

1

-

18.0000

18.0000

8.0000

-

4. กระทรวงแรงงาน
4.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
เพือเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเกษียณ
อย่างมีคณ
ุ ภาพของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 25 - 59 ปี
กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ
เพือเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเกษียณ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแรงงานกลุม่ เป้ าหมาย
ได้รบั การเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นสวัสดิการ
เพือเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเกษียณอย่างมีคุณภาพ

คน

8,000

8,000
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

5. กระทรวงสาธารณสุข
5.1 กรมการแพทย์
โครงการที 1 : โครงการสร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชน
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ
กิจกรรม การสร้างศักยภาพการดูแลประชาชน
เตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนวัยแรงงานอายุมาก
ทีได้รบั การดูแลสุขภาพจากคลินิกโรคจากการทํางาน

คน

กิจกรรม พัฒนาความรอบรูด้ า้ นการบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
(อายุ 25 - 59 ปี ) ได้รบั การพัฒนาทักษะการเตรียม
ความพร้อมเพือการเป็ นผู ส้ ูงอายุทมีี สขุ ภาพดี

คน

ปี 2566

งบประมาณ

8,000,000

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-0.8166 -6.78

12.0490

11.2324

1.5471

1.4310

-0.1161

-7.50

1.5471

1.4310

-0.1161

-7.50

1.5471

1.4310

-0.1161

-7.50

10.5019

9.8014

-0.7005

-6.67

10.5019

9.8014

-0.7005

-6.67

10.5019

9.8014

-0.7005

-6.67

23,000

5.2 กรมอนามัย
โครงการที 1 : โครงการสร้างความรอบรูส้ ขุ ภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ เพือเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

10,000

8,500,000

200

เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุมีทกั ษะการทํางาน
ตัวชีวัดที 2 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
ตัวชีวัดที 3 : มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
ตัวชีวัดที 4 : ผูส้ ูงอายุทุกกลุม่ ศักยภาพเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพตามมาตรฐานและได้รบั การดูแลทีเหมาะสม

คน
คน
แห่ง
คน

คน

คน

ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุได้รบั การส่งเสริมการ
ประกอบ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทได้
ี รบั บริการมีงานทํา
มีอาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุได้รบั บริการเพือส่งเสริม
การมีงานทํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทได้
ี รบั บริการมีงานทํา
มีอาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า

13.0784

-1.5882

-10.83

12,000
5.0000

5.0000

-

-

5.0000

5.0000

-

-

5.0000

5.0000

-

-

5.0000

5.0000

-

-

2,000

2,500
9.6666

8.0784

-1.5882

-16.43

9.6666

8.0784

-1.5882

-16.43

9.6666

8.0784

-1.5882

-16.43

3.6961

3.3163

-0.3798

-10.28

4.7621

-1.2084

-20.24

คน

1,510

1,410

ร้อยละ

-

50

กิจกรรม ส่งเสริมการมีงานทําของผูส้ ูงอายุ

จํานวน
ร้อยละ
-140.6762 -25.97

10,800
233,090
10,006
3,354,480

77,000

2. กระทรวงแรงงาน
2.1 กรมการจัดหางาน
โครงการที 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทํา
ให้ผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ
401.0128

14.6666

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทํา
และมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม การจัดการความรูแ้ ละการฝึ กอบรม
เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทเข้
ี ารับการฝึ กอบรม
ด้านอาชีพเพือส่งเสริมการมีงานทําและมีรายได้

งบประมาณ

25,395
221,420
7,709
2,548,600

แนวทางการดําเนิ นงานที 2 : เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ในการดํารงชีวิตอย่างมันคง
ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การเสริมสร้างทักษะการมีรายได้
และมีงานทํา

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

541.6890

เป้ าหมายที 2 : ผูส้ ูงอายุมีความมันคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ
สังคม และสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

5.9705
คน

10,285

8,090

ร้อยละ

-

50
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เป้ าหมาย
จํานวน

ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การพัฒนาและสร้างเครือข่าย
ความคุม้ ครองทางสังคม

คน

40.4505

35.6298

-4.8207

-11.92

40.4505

35.6298

-4.8207

-11.92

40.4505

35.6298

-4.8207

-11.92

32.9388

28.4995

-4.4393

-13.48

7.1303

-0.3814

-5.08

13.1372

6.4350

-6.7022

-51.02

13.1372

6.4350

-6.7022

-51.02

13.1372

6.4350

-6.7022

-51.02

13.1372

6.4350

-6.7022

-51.02

1,920

แห่ง

26

22

ร้อยละ

80

80

คน

-

192,000
7.5117

คน

35,640

39,000

ร้อยละ

80

80

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแพลตฟอร์มผูส้ ูงวัย
แพลตฟอร์ม
สูภ้ ยั ไซเบอร์
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาส
คน
เป็ นกําลังคนสู ้ภัยไซเบอร์
ตัวชีวัดกิจกรรม มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
ล้านบาท
ในการดําเนินการร่วมกับรัฐ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุได้เข้าทํางานเป็ นแรงงานใหม่ ล้านบาท
ให้ตลาดสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจ ไม่นอ้ ยกว่า

จํานวน
ร้อยละ
-11.0568 -20.28

233,090

1,839

2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
2.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการสร้างผูส้ ูงวัย
และผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สูภ้ ยั ไซเบอร์
กิจกรรม สร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาส
เป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สู ้ภัยไซเบอร์

งบประมาณ
43.4690

เครือข่าย

กิจกรรม ระบบดูแลและคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิ
ผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทสามารถเข
ี
้าถึง
ระบบการดูแลและคุม้ ครอง
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของผูส้ ูงอายุทเข้าถึ
ี ง
ระบบคุม้ ครองทางสังคมมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ

งบประมาณ

221,420

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
1.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุม้ ครอง
ทางสังคมของผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนภาคีเครือข่ายด้านผูส้ ูงอายุ
ระดับชุมชน เป็ นกลไกการขับเคลือนภารกิจ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนศู นย์พฒั นาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผู ส้ ูงอายุทได้
ี รบั การปรับปรุง
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของเครือข่ายทีได้รบั
การพัฒนาศักยภาพเป็ นเครือข่ายเข้มแข็ง
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทสามารถเข
ี
า้ ถึง
ระบบการดูแลและคุม้ ครอง

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

54.5258

แนวทางการดําเนิ นงานที 3 : ยกระดับความคุม้ ครอง
ทางสังคมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

1

-

1,430

1,430

8.0000

-

-

12.0000
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เป้ าหมาย
จํานวน

3. กระทรวงแรงงาน
3.1 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุ
เข้าถึงระบบการคุม้ ครองทางสังคม
กิจกรรม ส่งเสริมสิทธิหน้าทีแก่แรงงานสูงอายุ
และแรงงานนอกระบบกลุม่ ผูส้ ูงอายุ (60 ปี ขนไป)
ึ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแรงงานสูงอายุและแรงงาน
นอกระบบกลุม่ ผูส้ ูงอายุ (60 ปี ขนไป)
ึ ได้รบั การ
ส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการคุม้ ครองทางสังคม

คน

ตัวชีวัดที 1 : ทีอยูอ่ าศัยและสถานทีสาธารณะได้รบั การ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ

แห่ง

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
0.4661 49.69

0.9381

1.4042

0.9381

1.4042

0.4661

49.69

0.9381

1.4042

0.4661

49.69

0.9381

1.4042

0.4661

49.69

248.8292

6.0699

2.50

177.7593

229.1142

51.3549

28.89

177.7593

229.1142

51.3549

28.89

177.7593

229.1142

51.3549

28.89

0.9616

0.7615

-0.2001

-20.81

228.3527

51.5550

29.16

660

7,715

10,006

แห่ง

9

2

ร้อยละ

100

100

กิจกรรม การปรับปรุงทีอยูอ่ าศัยให้เหมาะสม
และปลอดภัย
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนบ้านได้รบั การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพือรองรับสังคมผูส้ ูงวัย
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของจํานวนบ้านทีได้รบั การ
ปรับปรุงมีความมันคงปลอดภัย

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

242.7593

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
1.1 กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงทีอยูอ่ าศัยและ
สถานทีสาธารณะทีเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุและทุกวัย
กิจกรรม การปรับปรุงสถานทีสาธารณะ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนสถานทีสาธารณะทีได้รบั การ
ปรับปรุงให้เอือต่อผูส้ ูงอายุและคนทุกวัย
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของสถานทีสาธารณะทีได้รบั
การปรับปรุงให้เอือต่อผูส้ ูงอายุและคนทุกวัย

ปี 2566

450

แนวทางการดําเนิ นงานที 4 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

176.7977
แห่ง

7,700

10,000

ร้อยละ

100

100
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หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
2.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุ
มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
กิจกรรม ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมบริการ ในสถานสงเคราะห์คนชรา
ของชุมชนท้องถิน
ตัวชีวัดกิจกรรม สถานสงเคราะห์คนชราได้รบั การ
ติดตังและใช้งานนวัตกรรม เทคโนโลยี

แห่ง

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทุกกลุม่ ศักยภาพ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รบั
การดูแลทีเหมาะสม

19.7150

-45.2850

-69.67

65.0000

19.7150

-45.2850

-69.67

19.7150

19.7150

100.00

4
-

95.6362

-134.1011

-58.37

1.0000

-136.6845

-99.27

-

1.0000

1.0000

100.00

-

1.0000

1.0000

100.00

-

1.0000

1.0000

100.00

4

-

คน

-

3,354,480
137.6845

ร้อยละ

-

100

-65.0000 -100.00

-

ระบบ

1.2 มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ของผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม การก่อสร้างศูนย์วทิ ยาการเวชศาสตร์
ผูส้ ูงอายุระดับชาติ (พืนทีสมุทรสาคร) แล้วเสร็จ

65.0000

229.7373

คน

จํานวน
ร้อยละ
-45.2850 -69.67

19.7150

6

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการที 1 : โครงการเตรียมความพร้อม
เพือรองรับสังคมสูงวัย
กิจกรรม พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ

65.0000

65.0000

แนวทางการดําเนิ นงานที 5 : พัฒนาระบบและนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดที 1 : มีระบบการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุและนวัตกรรม
สุขภาพ
ตัวชีวัดที 2 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การดูแลสุขภาพ

งบประมาณ

-

กิจกรรม ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมบริการ ในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม ศู นย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุได้รบั การติดตังและใช้งานนวัตกรรม

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

-

แห่ง

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

100

99.4515

-

-99.4515 -100.00

99.4515

-

-99.4515 -100.00

99.4515

-

-99.4515 -100.00

-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

1.3 ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ

38.2330

-

จํานวน
ร้อยละ
-38.2330 -100.00

38.2330

-

-38.2330 -100.00

กิจกรรม การให้บริการฝังรากฟันเทียม
สําหรับผูส้ ูงอายุ

28.7330

-

-28.7330 -100.00

-

-9.5000 -100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทเข้
ี าถึง
หรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะทีดีของผูส้ ูงอายุ

ราย

2,000

กิจกรรม การใช้เครืองช่วยฝึ กเดินในผูส้ ูงอายุ
ทีป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทเข้าถึ
ี ง
หรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะทีดีของผูส้ ูงอายุ

9.5000
ราย

1,000

2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแล
สุขภาพเพือรองรับผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ
กิจกรรม สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ
เพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทได้
ี รบั การคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพ

-

คน

-

92.0528

94.6362

2.5834

2.81

16.6940

16.4141

-0.2799

-1.68

16.6940

16.4141

-0.2799

-1.68

16.6940

16.4141

-0.2799

-1.68

14.4529

18.1490

3.6961

25.57

14.4529

18.1490

3.6961

25.57

14.4529

18.1490

3.6961

25.57

1,000,000

2.2 กรมการแพทย์
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึง
ระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
กิจกรรม การพัฒนาการดูแลผูส้ ูงอายุ

1,000,000

ตัวชีวัดกิจกรรม ข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุเข้าสูร่ ะบบ
Aging Health Data
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุทเข้
ี ามาในระบบ
การบริการ (ระบบการคัดกรองคัดแยก ระบบการ
คัดกลุม่ (วินิจฉัย) ระบบการดู แลต่อเนืองในชุมชน
ในการดู แลผูส้ ูงอายุ 3 กลุม่ คือ กลุม่ ปกติ
กลุม่ การรูค้ ิดบกพร่องเล็กน้อย และกลุม่ สมองเสือม)

คน

150,000

165,000

คน

500

1,000

ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทเข้ามารั
ี
บบริการสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูป้ ่ วยสูงอายุภาวะเปราะบาง
ในระบบการดู แลระยะกลางผ่านระบบดิจทิ ลั การแพทย์

คน

14,000

16,000

คน

2,000

2,000
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ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุได้รบั การป้ องกันหกล้ม
ตามรูปแบบฯ โดยบุคลากรสุขภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทประสบภาวะยากลํ
ี
าบาก
ในการดูแลสุขภาพได้รบั การดูแลและจัดการ
ความเจ็บป่ วยทีซับซ้อน
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทเข้าทํ
ี างานได้รบั การตรวจ
สุขภาพและดูแลด้านอาชีวอนามัย
ตัวชีวัดกิจกรรม มีรายงานการติดตามดูแลผูป้ ่ วย
และฟื นฟูสมรรถภาพช่องปากภายหลังการฝังราก
ฟันเทียมเป็ นไปอย่างต่อเนือง

ปี 2565
หน่ วยนับ

ปี 2566

คน

เป้ าหมาย
จํานวน
10,000

คน

-

7,000

คน

10,000

-

คน

4,000

4,000

2.3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ด้วยภูมปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน
2,500

-

1.0000

1.0000

-

-

1.0000

1.0000

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุในชุมชนได้รบั การ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ไม่นอ้ ยกว่า

คน

-

15,200

ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุได้รบั การเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางใจ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทเสี
ี ยงต่อการมีปญ
ั หา
สุขภาพจิตได้รบั การดูเเลทางสังคมจิตใจ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบการเสริมสร้าง
ความเข ้มแข็งทางใจ

1.2279

1.0522

-0.1757

-14.31

1.2279

1.0522

-0.1757

-14.31

1.2279

1.0522

-0.1757

-14.31

10.0850

9.0850

-1.0000

-9.92

10.0850

9.0850

-1.0000

-9.92

10.0850

9.0850

-1.0000

-9.92

10,000

2.5 กรมสุขภาพจิต
โครงการที 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต
วัยสูงอายุ
กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุม่ วัยสูงอายุ

ร้อยละ

-

7,600

คน

จํานวน

1.0000

ราย

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุเป้ าหมายทีได้รบั การ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสียงโดยชุมชน

งบประมาณ

1.0000

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูส้ ูงอายุในชุมชนได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพด้วยโปรแกรมผูส้ ูงวัยสดใส
ห่างไกลสมองเสือมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน ไม่นอ้ ยกว่า

2.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
แบบไร้รอยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

88,000

คน

400,000

-

คน

100,000

-

คน

-

100,000
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ตัวชีวัดกิจกรรม ญาติผูส้ ูงอายุทมีี ภาวะพึงพิงเข้าถึง
ระบบการเสริมสร้างพลังใจ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุสมองเสือมทีมีปญ
ั หา
พฤติกรรมและจิตใจได้รบั การดูแล ฟื นฟูสภาพ

ปี 2565
หน่ วยนับ
คน

เป้ าหมาย
จํานวน
-

คน

-

2.6 กรมอนามัย
โครงการที 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม ส่งเสริมการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
แบบบูรณาการ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทมีี ภาวะพึงพิงเข้าถึงระบบ
การดู แลสุขภาพ

งบประมาณ

งบประมาณ
จํานวน

ร้อยละ

3,000
48.5930

48.9359

0.3429

0.71

48.5930

48.9359

0.3429

0.71

26.0315

26.0315

100.00

22.9044

-25.6886

-52.86

300,000

กิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบ
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุกลุม่ ดีเข้าถึงระบบ
การส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูส้ ูงอายุทุกกลุม่ เข้าถึงบริการ
ดูแลสุขภาพช่องปากตามจําเป็ น

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน
10,000

คน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

400,000
48.5930

คน

500,000

640,680

คน

800,000

900,000
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เป้ าหมายที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี ) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สงั คมสูงวัย
ตัวชีวัดที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี ) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนํ าไปใช้ 5,538,891 คน
แนวทางการดําเนิ นงานที 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ตัวชีวัดที 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี ) มีส่วนร่วม
ในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 8,521,400 คน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสู งวัย
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมันคงทางสังคมเพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู ้สูงอายุ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการ Coding เพือผูส้ ูงอายุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

3,269,500 บาท
3,269,500 บาท
3,269,500 บาท
6,148,500 บาท
6,148,500 บาท
6,148,500 บาท
6,148,500 บาท

3,971,400 บาท
3,971,400 บาท
3,971,400 บาท
195,000 บาท
26,200 บาท
330,000 บาท
3,420,200 บาท

20,850,000 บาท
20,850,000 บาท
20,850,000 บาท
20,850,000 บาท
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กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษี ยณอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โครงการสร้างการรับรู ใ้ ห้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างศักยภาพศูนย์โรคจากการทํางานและเครือข่ายสุขภาพ
ในการดูแลสุขภาพคนวัยทํางานก่อนและหลังเป็ นโรคเพือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วยั สูงอายุ
กรมอนามัย
โครงการสร้างความรอบรู ส้ ุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ เพือเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรู ้
เพือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

2,187,200 บาท
2,187,200 บาท
2,187,200 บาท
54,400 บาท
1,186,800 บาท
344,000 บาท
602,000 บาท

1,431,000 บาท
1,431,000 บาท
1,431,000 บาท

1,431,000 บาท
9,801,400 บาท
9,801,400 บาท
9,801,400 บาท
1,890,000 บาท
2,152,300 บาท
513,500 บาท
298,500 บาท
4,390,000 บาท
539,000 บาท
18,100 บาท
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เป้ าหมายที 2 : ผูส้ ูงอายุมีความมันคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุมีงานทําและมีรายได้ 10,800 คน
ตัวชีวัดที 2 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม 233,090 คน
ตัวชีวัดที 3 : มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม 10,006 แห่ง
ตัวชีวัดที 4 : ผูส้ ูงอายุทกุ กลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน
และได้รบั การดูแลทีเหมาะสม 3,354,480 คน
แนวทางการดําเนิ นงานที 2 : เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดํารงชีวิตอย่างมันคง
ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การเสริมสร้างทักษะการมีรายได้และมีงานทํา 12,000 คน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการส่งเสริมการมีงานทําและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู เ้ พือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผู ้สู งอายุ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผูส้ ูงอายุ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทําของผู ้สู งอายุ
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู ้สู งอายุ
แนวทางการดําเนิ นงานที 3 : ยกระดับความคุม้ ครองทางสังคมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การพัฒนาและสร้างเครือข่ายความคุม้ ครองทางสังคม
233,090 คน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริม
อาชีพผู ้สู งอายุ

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

8,078,400 บาท
8,078,400 บาท
4,762,100 บาท
3,316,300 บาท

35,629,800 บาท
16,168,600 บาท
16,168,600 บาท
1,159,000 บาท
794,000 บาท
372,600 บาท
471,500 บาท
330,000 บาท
7,716,500 บาท
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(7) ค่าสนับสนุนการขับเคลือนระบบดูแลและคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิ
ผู ้สู งอายุในระดับพืนที
(8) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)
กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการสร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สูภ้ ยั ไซเบอร์

5,195,500 บาท
129,500 บาท
19,461,200 บาท
19,461,200 บาท
19,461,200 บาท
19,461,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

6,435,000 บาท
6,435,000 บาท
6,435,000 บาท
6,435,000 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบการคุม้ ครองทางสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,404,200 บาท
1,404,200 บาท
1,404,200 บาท
1,366,200 บาท
38,000 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที 4 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดที 1 : ทีอยู่อาศัยและสถานทีสาธารณะได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสม
กับผูส้ ูงอายุ 10,006 แห่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการปรับปรุงทีอยู่อาศัยและสถานทีสาธารณะทีเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุและทุกวัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนทีเป็ นมิตรกับผู ้สู งอายุ
(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมทีเอือต่อผู ้สูงอายุ

229,114,200 บาท
4,114,200 บาท
4,114,200 บาท
441,900 บาท
854,600 บาท
485,200 บาท
660,000 บาท
292,500 บาท
1,380,000 บาท
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2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู ้สู งอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการดูแลผู ้สูงอายุ
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
แนวทางการดําเนิ นงานที 5 : พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ตัวชีวัดที 1 : ผูส้ ูงอายุได้รบั การดูแลสุขภาพ 3,354,480 คน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพือรองรับผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

225,000,000 บาท
225,000,000 บาท
225,000,000 บาท

19,715,000 บาท
19,715,000 บาท
18,961,000 บาท
18,961,000 บาท
754,000 บาท
754,000 บาท
754,000 บาท

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

16,414,100 บาท
16,414,100 บาท
16,414,100 บาท
2,118,100 บาท
11,104,000 บาท
3,192,000 บาท
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กรมการแพทย์
โครงการส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูล
เพือผู ้สู งอายุแบบไร้รอยต่อ
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุทมีี ภาวะสมองเสือม
ครบวงจรเชือมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
(พ.ศ. 2565 - 2569)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลและป้ องกันภาวะหกล้ม
ในผู ้สู งอายุตามบริบทพืนที
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู ้สู งอายุในสถานบริการสุขภาพ
แต่ละระดับ เพือผู ้สู งอายุได้รับการดูแลรักษา ส่งต่ออย่างเหมาะสม
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการป้ องกันโรคระดับทุตยิ ภูมิ
เพือดูแลรักษากลุม่ อาการหรือโรคทีพบบ่อยในผู ้สู งอายุ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบรับปรึกษา ระบบส่งต่อและระบบติดตาม
การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) สําหรับผู ้ป่ วยสู งอายุ
หลังการผ่าตัดและผู ้สู งอายุทมีี ภาวะเปราะบาง
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและจัดการความเจ็บป่ วย
ทีซับซ้อนในผู ้สู งอายุทประสบภาวะยากลํ
ี
าบาก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยภูมิปญั ญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู ้สู งอายุด ้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผูส้ ูงอายุ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

18,149,000 บาท
18,149,000 บาท
18,149,000 บาท
4,216,400 บาท

1,791,300 บาท
945,600 บาท
3,585,500 บาท
3,905,700 บาท

1,529,700 บาท
2,174,800 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,052,200
1,052,200
1,052,200
502,300
549,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมสุขภาพจิต
โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู ้สู งอายุไทย
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแล ฟื นฟูสมรรถนะผู ้สู งอายุ
ทีมีปญั หาสุขภาพจิต และพฤติกรรมทีผิดปกติ
กรมอนามัย
โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรู ้
เพือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

9,085,000 บาท
9,085,000 บาท
9,085,000 บาท
5,835,000 บาท
3,250,000 บาท
48,935,900 บาท
48,935,900 บาท
48,935,900 บาท
7,349,600 บาท
22,741,200 บาท
2,476,600 บาท
389,400 บาท
3,400,000 บาท
420,000 บาท
9,909,400 บาท
2,249,700 บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
งบประมาณ
ปี 2565
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
57,791,874,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*
423,550,400 บาท

ปี 2566
54,121,857,500 บาท
89,728,300 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์
(1) เพือให้ประเทศมีความมันคงด้านนําเพิมขึน มีการบริหารจัดการทรัพยากรนําอย่างเป็ นระบบและยังยืน
ทังนําบนดิน และนําใต้ดนิ
(2) เพิมผลิตภาพของนําทังระบบในการใช้นาอย่
ํ างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิมจากการใช้นาํ
โดยจัดทําแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ
(3) จัดระบบการจัดการภัยพิบตั จิ ากนําในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพือลดความสูญเสีย
และความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาแหล่งนําทังในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทําเกษตรได้ จัดหาพัฒนาแหล่งนําให้เพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเทียว
(5) เพิมประสิทธิภาพการอนุรกั ษ์ ฟื นฟู พืนทีป่ าต้นนําและแหล่งนําธรรมชาติ แหล่งกักเก็บนํา ระบบกระจายนํา
และเชือมโยงโครงข่ายลุม่ นําทังในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางนํา พืนทีรองรับนํา จัดทําผังเมือง
และระบบป้ องกันนําท่วมชุมชนและพืนทีเศรษฐกิจ
(6) พัฒนาเพิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนําเสีย ตลอดจนเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุม่ นํา
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วม

2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนทัวประเทศ
2.2 พืนทีดําเนินการ : พืนทีไม่มรี ะบบนําประปา พืนทีในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พืนทีชุมชน
และเมืองเศรษฐกิจสําคัญ และพืนทีป่ าต้นนําทีเสือมโทรม

3. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณทีเป็ นเจ้าภาพหลัก : สํานักงานทรัพยากรนําแห่งชาติ
หน่วยรับงบประมาณทีเกียวข้อง : 8 กระทรวง 19 หน่วยงาน
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4. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ทุกหมู่บา้ นมีนาสะอาดอุ
ํ
ปโภคบริโภค
นําเพือการผลิตมันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง
คุณภาพนําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการนําอย่างยังยืน
ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ตัวชีวัด : จํานวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงนําประปา
- ตัวชีวัด : พืนทีรับประโยชน์จากแหล่งนําเพิมขึน
- ตัวชีวัด : ปริมาตรการเก็บกักนํา/ปริมาณนําต้นทุนเพิมขึน
- ตัวชีวัด : ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งนํา
- ตัวชีวัด : พืนทีทีได้รบั ผลกระทบจากนําท่วมและอุทกภัยลดลง
- ตัวชีวัด : เพิมประสิทธิภาพการระบายนํา
- ตัวชีวัด : แหล่งนําธรรมชาติได้รบั การฟื นฟู พืนทีได้รบั การพัฒนา
และเพิมประสิทธิภาพการจัดการนําเสีย
- ตัวชีวัด : จํานวนพืนทีป่ าทีได้รบั การปลูกฟื นฟู
- ตัวชีวัด : ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินในพืนทีต้นนํา
- ตัวชีวัด : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนําครอบคลุม
ทุกลุม่ นําอย่างสมดุล

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2565

ปี 2566

ครัวเรือน
ไร่
ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือน
ไร่
ร่องนํา
แห่ง

101,440
271,711
254.96
133,408
471,712
3
34

49,381
389,037
158.27
153,960
336,882
4
333

ไร่
ไร่
ลุม่ นํา

23,839
43,502
22

14,970
108,223
22

217

5. แผนภาพความเชือมโยง
. แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 3 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที
13
และแผนการปฎิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล ้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที การบริหารจัดการนํ าทังระบบ
แผนย่อยที : การพัฒนาการจัดการนํ าเชิงลุ่มนํ าทังระบบเพือเพิมความมันคงด้านนํ าของประเทศ
แผนย่อยที : การเพิมผลิตภาพของนํ าทังระบบ ในการใช้นําอย่างประหยัด รูค้ ณ
ุ ค่า และสร้างมูลค่าเพิมจากการ
ใช้นําให้ทดั เทียมกับระดับสากล
แผนย่อยที : การอนุ รกั ษ์และฟื นฟูแม่นําลําคลองและแหล่งนํ าธรรมชาติทวประเทศ
ั

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที
หมุดหมายที : ไทยเป็ นประเทศชันนํ าด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสูง
หมุดหมายที : ไทยสามารถลดความเสียงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ดา้ นที : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการ

. . : การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มนํ าทังระบบเพือเพิมความมันคง
ด้านนํ าของประเทศ
เป้ าหมาย
- ระดับความมันคงด้านนําอุปโภคบริโภคเพิมขึน
ตัวชีวัด
- ดัชนีความมันคงด้านนําอุปโภคบริโภค อยูใ่ นระดับ .
- ดัชนีความมันคงด้านนําเพือสิงแวดล ้อม อยูใ่ นระดับ .

. . : การเพิมผลิตภาพของนํ าทังระบบในการใช้นําอย่างประหยัด รู ค้ ุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิมจากการใช้นําให้ทดั เทียมกับระดับสากล
เป้ าหมาย
- ระดับความมันคงด้านนําในเขตเมืองเพิมขึน
- ระดับความมันคงด้านนําเพือการพัฒนาเศรษฐกิจเพิมขึน
- ผลิตภาพจากการใช้นาเพิ
ํ มขึน
ตัวชีวัด
- ดัชนีความมันคงด้านนําในเขตเมือง อยูใ่ นระดับ
- ดัชนีความมันคงด้านนําเพือการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูใ่ นระดับ .
- ผลิตภาพจากการใช้นาํ เพิมขึน เท่า จากค่าเฉลียปี

เป้ าหมายที : ทุกหมู่บ ้านและ
ชุมชนเมืองมีนาสะอาดเพื
ํ
อ
อุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งนํา
สํารองในพืนทีขาดแคลน และมี
คุณภาพมาตรฐานในราคาทีเหมาะสม
และประหยัดนําทุกภาคส่วน

เป้ าหมายที : การบรรเทานําท่วมและ
อุทกภัยในพืนทีชุมชน พืนทีเศรษฐกิจ
สําคัญและพืนทีเกษตรอย่างเป็ นระบบ

เป้ าหมายที : การจัดการนําภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง
สมดุล รวมถึงการเพิมผลิตภาพ
การใช้นาํ

. . : การอนุ รกั ษ์และฟื นฟูแม่นําลําคลองและแหล่งนํ าธรรมชาติทวประเทศ
ั
เป้ าหมาย
- แม่นาลํ
ํ าคลองและแหล่งนําธรรมชาติทวประเทศมี
ั
ระบบนิเวศน์
และทัศนียภาพทีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิมขึน
ตัวชีวัด
- สัดส่วนพืนทีลํานําได้รบั การฟื นฟู ลํานําสายหลักใน ลุม่ นํา
มีความสําเร็จร้อยละ ของพืนทีเป้ าหมาย
- สัดส่วนพืนทีชุ่มนําและแหล่งนําทีได้รบั การฟื นฟู (ลํานําสาขาใน ลุม่ นํา
มีความสําเร็จร้อยละ ของพืนทีเป้ าหมาย, แหล่งนําธรรมชาติ
ทีมีฟืนผิวนําเกิน , ไร่ มีความสําเร็จร้อยละ ของพืนทีเป้ าหมาย)

เป้ าหมายที : การจัดการนําเสีย และฟื นฟู
แหล่งนําธรรมชาติทวประเทศให้มี
ั
คุณภาพอยู ่ใน
ระดับพอใช้ขนไป
ึ รวมถึงการนํานําเสียกลับมาใช้
ใหม่ และการจัดการนําเพือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

เป้ าหมายที : พืนทีป่ าต้นนําที
เสือมโทรมได้รบั การอนุ รกั ษ์ฟืนฟู
รวมถึงการป้ องกันการชะล ้าง
พังทลายของดินในพืนทีต้นนํา
และพืนทีลาดชัน

เป้ าหมายที : บริหารจัดการ
ทรัพยากรนําครอบคลุมทุกลุม่ นํา
อย่างสมดุล
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. แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
,121.8575
เงินนอกงบประมาณ
.
เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

เป้ าหมายที 1 : ทุกหมู่บ ้านและชุมชนเมืองมีนาสะอาดเพื
ํ
ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งนําสํารอง
ในพืนทีขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาทีเหมาะสมและประหยัดนําทุกภาคส่วน

เป้ าหมายที : การจัดการนําภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิมผลิตภาพการใช้นาํ

แนวทางที . : จัดหา พัฒนาแหล่งนําต้นทุน เพิมประสิทธิภาพและ
ขยายเขตระบบประปาเพืออุปโภคบริโภค
ตัวชีวัด

แนวทางที . : พัฒนา เพิมประสิทธิภาพ อนุ รกั ษ์ ฟื นฟูแหล่งนํา ระบบกระจายนํา และเชือมโยงวางระบบเครือข่ายนํา/ลุม่ นํา ทังในและนอกเขตชลประทาน
ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1 : จํานวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงนําประปา ,

ครัวเรือน

1. การพัฒนา ขยายเขตและเพิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ ้าน จํานวน แห่ง / , ครัวเรือน
. พัฒนาระบบประปาเมือง และพืนทีเศรษฐกิจ จํานวน แห่ง / , ครัวเรือน
3. พัฒนานําอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาทีเหมาะสม แห่ง / , ครัวเรือน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานทรัพยากรนํา
แห่งชาติ

ล้านบาท
ล ้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพนําเพือการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งนําดิบเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
. กรมทรัพยากรนํ าบาดาล
- โครงการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญั หาในพืนทีแล้งซําซากหรือนําเค็ม
- โครงการพัฒนานําบาดาลเพือความมันคงระดับชุมชน
- โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพนําบาดาลเพือพัฒนาเป็ นแหล่งนําต้นทุนขนาดใหญ่
กระทรวงสาธารณสุข
. กรมอนามัย
- โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการนําเพือการบริโภค
รัฐวิสาหกิจ
. การประปาส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพืนทีเศรษฐกิจ

ตัวชีวัดที 1 : พืนทีรับประโยชน์จากแหล่งนําเพิมขึน , ไร่
ตัวชีวัดที 2 : ปริมาตรการเก็บกักนํา/ปริมาณนําต้นทุนเพิมขึน 158.27 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตัวชีวัดที 3 : ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งนํา , ครัวเรือน

1. ก่ อสร้างแหล่งนํา/ระบบกระจายนํา (ใหม่) จํานวนแหล่งนํา/นําบาดาล เพิมขึน แห่ง พืนทีทีรับประโยชน์จากแหล่งนําเพิมขึน ,
ปริมาตรการเก็บกักนํา/ปริมาณนําต้นทุนเพิมขึน . ล้านลูกบาศก์เมตร / , ครัวเรือน
2. เพิมประสิทธิภาพแหล่งนําและระบบกระจายนําเดิม พืนทีรับประโยชน์เพิมขึน , ไร่
3. จัดหานําในพืนทีเกษตรนําฝน 3 แห่ง/บ่อ 16.44 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนทีรับประโยชน์ , ไร่ , ครัวเรือน
4. ปริมาณฝนจากการปฏิบตั ิการฝนหลวงในพืนทีการเกษตร , ล้าน ลบ.ม.
5. ปริมาณฝนจากการปฏิบตั ิการฝนหลวงในเขือนและอ่างเก็บนํา 450 ล้าน ลบ.ม.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
. กรมชลประทาน
- โครงการเพิมปริมาณนําในอ่างเก็บนําเขือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการเขือนทดนําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
- โครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
- โครงการห้วยโสมงอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
- โครงการอ่างเก็บนําห้วยนํารีอนั เนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์
- โครงการจัดหาแหล่งนําและเพิมพืนทีชลประทาน
- โครงการอ่างเก็บนํานําปี อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
- โครงการประตูระบายนําศรีสองรักอันเนืองมาจากพระราชดําริ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- โครงการพัฒนาลุ่มนําห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
- โครงการอ่างเก็บนําลําสะพุง อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการประตูระบายนําบ้านก่ อพร้อมระบบส่งนํา จังหวัดสกลนคร
- โครงการอ่างเก็บนําลํานําชี อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการอ่างเก็บนําห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมงบประมาณรายจ่าย , .

รวมงบประมาณรายจ่าย 2,742.3766 ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ 89.7283 ล้านบาท

ล้านบาท

ไร่ /พืนทีชลประทานเพิมขึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ)
. กรมประมง
- โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง
. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- โครงการดัดแปรสภาพอากาศ
. สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
- โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการเกษตรในเขตปฏิรูปทีดิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. กรมทรัพยากรนํ า
- โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํา
- โครงการอนุรกั ษ์ ฟื นฟู พัฒนาแหล่งนําและบริหารจัดการนํา
. กรมทรัพยากรนํ าบาดาล
- โครงการพัฒนานําบาดาลเพือการเกษตร

,

ไร่
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. แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
,121.8575
เงินนอกงบประมาณ
.
เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

เป้ าหมายที 3 : การบรรเทานําท่วมและอุทกภัยในพืนทีชุมชน พืนทีเศรษฐกิจสําคัญและพืนทีเกษตรอย่างเป็ นระบบ
ตัวชีวัดที 1 : พืนทีทีได้รบั ผลกระทบจากนําท่วมและอุทกภัยลดลง
ตัวชีวัดที 2 : เพิมประสิทธิภาพการระบายนํา ร่องนํา

,

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงาน
ทรัพยากรนําแห่งชาติ

แห่ง /

,

ไร่/ ,

กระทรวงคมนาคม
. กรมเจ้าท่า
- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ นการบริหารจัดการทรัพยากรนํา

รวมงบประมาณรายจ่าย , .

ล้านบาท

แห่ง

แนวทางที 4. : พัฒนา เพิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนําเสีย ป้ องกันระดับความเค็มและลดนําเสียจากแหล่งกําเนิดชุมชนและพืนทีเศรษฐกิจ
ตัวชีวัด
1. เพิมประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายนําเสีย

แห่ง

ครัวเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
. กรมชลประทาน
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนืองมาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการป้ องกันและบรรเทาภัยจากนํา
- โครงการคลองระบายนําหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที )
- โครงการประตูระบายนําลํานําพุง-นํากําอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร
- โครงการปรับปรุงคลองยม-น่ าน จังหวัดสุโขทัย

กระทรวงมหาดไทย
. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการป้ องกันนําท่วมพืนทีชุมชน

เป้ าหมายที 4 : การจัดการนําเสีย และฟื นฟูแหล่งนําธรรมชาติทวประเทศให้มี
ั
คุณภาพอยู ่ในระดับพอใช้ขนไป
ึ รวมถึงการนํานําเสียกลับมาใช้ใหม่
และการจัดการนําเพือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชีวัดที 1 : แหล่งนําธรรมขาติได้รบั การฟื นฟู พืนทีได้รบั การพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการจัดการนําเสีย

แนวทางที 3.1 : ปรับปรุงทางนํา ทางผันนํา พืนทีรับนํานอง เขตการใช้ประโยชน์ทดิี น จัดทําผังเมือง
และระบบป้ องกันนําท่วมชุมชนและพืนทีเศรษฐกิจ
ตัวชีวัด
1. ปรับปรุงทางนํา แห่ง ความยาว , เมตร
2. ป้ องกันนําท่วมชุมชนเมือง พืนทีได้รบั การป้ องกันและลดผลกระทบ

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

ไร่

ล้านบาท
ล ้านบาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพนํา
. กรมควบคุมมลพิษ
- โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพนําและนําเสีย
- โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํา
รัฐวิสาหกิจ
. องค์การจัดการนํ าเสีย
- โครงการปรับปรุง ฟื นฟูและบริหารจัดการคุณภาพนํา

รวมงบประมาณรายจ่าย

.

ล้านบาท
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
54,121.8575
เงินนอกงบประมาณ
89.7283
เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

แนวทาง/ตัวชีวัด

เป้ าหมายที 5 : พืนทีป่ าต้นนําทีเสือมโทรมได้รบั การอนุ รกั ษ์ฟืนฟู รวมถึงการป้ องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพืนทีต้นนํา และพืนทีลาดชัน
ตัวชีวัดที 1 : จํานวนพืนทีป่ าทีได้รบั การปลูกฟื นฟู , ไร่
ตัวชีวัดที 2 : ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินในพืนทีต้นนํา

แนวทางที 5.1 : อนุ รกั ษ์ ฟื นฟูพนที
ื ป่ าต้นนําทีเสือมโทรม ป้ องกันการชะลา้ งพังทลายของดิน
ตัวชีวัด
1. จํานวนพืนทีป่ าทีได้รบั การปลูกฟื นฟู เนือที , ไร่
2. จํานวนพืนทีป้ องกันการชะล้าง พังทลายของดินในพืนทีต้นนํา และพืนทีลาดชัน ,

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงาน
ทรัพยากรนําแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมพัฒนาทีดิน
- โครงการป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื นฟูพนที
ื เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุ รกั ษ์ดินและนํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมป่ าไม้
- โครงการปลูกป่ าเพือฟื นฟูระบบนิเวศ
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
- โครงการฟื นฟูพนที
ื ป่ าอนุ รกั ษ์ (ลุ่มนํา) ระยะที

เป้ าหมายที 6 : บริหารจัดการทรัพยากรนําครอบคลุมทุกลุม่ นําอย่างสมดุล
ตัวชีวัดที 1 : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนําครอบคลุมทุกลุม่ นําอย่างสมดุล

ลุ่มนํา

,223 ไร่

ในพืนทีต้นนํา

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
โครงการ

ล้านบาท
ล ้านบาท

แห่ง / 108,223 ไร่

แนวทางที 6.1 : จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนําในลุม่ นํา แผนปฏิบตั ิการประจําปี เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุ นองค์กรลุม่ นํา
พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ตัวชีวัด
1. องค์กรลุ่มนํา เครือข่าย ประชาชน ได้รบั การพัฒนาเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
ครบทุกลุ่มนํา 22 ลุ่มนํา
2. กฎหมาย / อนุ บญั ญัติ 12 ฉบับ/เรือง
3. ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ร้อยละ 80
4. มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนําทุกระดับ 8 เรือง
5. ความสําเร็จในการติดตามและประเมินผล ร้อยละ 80
6. พัฒนาเพิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุ นการตัดสินใจ 15 ระบบ

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานทรัพยากรนํ าแห่งชาติ
- โครงการขับเคลือนการดําเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุ นการตัดสินใจแบบบูรณาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ า (องค์การมหาชน)
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และเทคโนโลยีดา้ นการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
2. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- โครงการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณนําจากดาวเทียม THEOS และกลุ่มดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
1. กรมอุตุนิยมวิทยา
- โครงการปรับปรุงเครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
- โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนําอัตโนมัติเพือการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย
- โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
- โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที )

รวมงบประมาณรายจ่าย 167.1816 ล้านบาท

รวมงบประมาณรายจ่าย 829.5841 ล้านบาท

7. มีงานศึกษา วิจยั นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรนํา 4 เรือง
8. บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํา 1 เรือง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมควบคุมมลพิษ
- โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้ าระวัง และเตือนภัยคุณภาพนํา (ทัวประเทศ)
2. กรมทรัพยากรนํ า
- โครงการพัฒนากลไกและเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา
3. กรมทรัพยากรนํ าบาดาล
- โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพนําบาดาลในพืนทีทิงขยะ
- โครงการระบบติดตามเฝ้ าระวังระดับนําบาดาลและคุณภาพนําบาดาลทัวประเทศ
- โครงการเติมนําใต้ดินระดับตืน
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6. ¦»¦³¤µ¦µ¥nµ¥¦³Îµ¸ ¦³¤µ ¡.«. 2566 ÎµÂµ¤®n ª¥µ - ¦µ¥nµ¥
6.1 ÎµÂµ¤¨´¬³¦µ¥nµ¥
¦³¤µ¦µ¥nµ¥
54,121,857,500
¦µ¥nµ¥¦³Îµ
480,674,100
¦µ¥nµ¥¨»
53,641,183,400

µ
µ
µ

6.2 ÎµÂµ¤®n ª¥µ - ¦µ¥nµ¥
®nª¥ : ¨oµµ

¸ 2566
¦³¦ª - ®nª¥µ - Ã¦µ¦
¦ª¤´Ê ·Ê
Îµ´µ¥¦´¤¦¸
1. Îµ´µ¦´¡¥µ¦ÎÊ µÂ®nµ·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦ ´ Á¨º°É µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤®¤µ¥
Ã¥µ¥ Â¨³ÂÂ¤n oµµ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎµÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µ¦³µ °o ¤¼¨
Â¨³¦³´»µ¦´·ÄÂ¼¦µµ¦
¦³¦ªµ¦°»¤«¹¬µ ª·¥µ«µ¦r ª·¥´ Â¨³ª´¦¦¤
1. Îµ´µ¡´µª·¥µ«µ¦rÂ¨³ÁÃÃ¨¥¸Â®nµ·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦ªª´Â¨³¡´µ»£µ¡ÎµÊ
Á¡º°É µ¦°»Ã£Â¨³¦·Ã£oª¥ª·¥µ«µ¦r ÁÃÃ¨¥¸
Â¨³ª´¦¦¤
2. µ´µ¦Á«¦´¡¥µ¦ÎÊ µ (°rµ¦¤®µ)
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÃ¦¦oµ¡ºÊµ
Â¨³ÁÃÃ¨¥¸µo µ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎµÊ
3. Îµ´µ¡´µÁÃÃ¨¥¸°ªµ«Â¨³£¼¤·µ¦Á«
(°rµ¦¤®µ)
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦ª·Á¦µ³®rµµ¦r¦·¤µÎµÊ
µµªÁ¸¥¤ THEOS2 Â¨³¨»¤n µªÁ¸¥¤
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¨µ
¦³¦ªÁ¬¦Â¨³®¦r
1. ¦¤¨¦³µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Á¡·¤É ¦·¤µÎµÊ Ä°nµÁÈÎµÊ
Á °Éº Â¤nª°»¤µ¦µ ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Á °Éº ÎµÊ µ» ´®ª´°»¦·r¸
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ¨°®¨ª ´®ª´¨»¦
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦®oª¥Ã¤°´ÁºÉ°¤µµ¡¦³¦µÎµ¦·
´®ª´¦µ¸»¦¸
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ®oª¥ÎµÊ ¦¸°´ ÁºÉ°¤µµ
¡¦³¦µÎµ¦· ´®ª´°»¦·r
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦¦Áµ°»£´¥Á¤º°¦«¦¸¦¦¤¦µ
°´ÁºÉ°¤µµ¡¦³¦µÎµ¦· ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦´®µÂ®¨nÎµÊ Â¨³Á¡·¤É ¡ºÊ¸É ¨¦³µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦o °´Â¨³¦¦Áµ£´¥µÎµÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ÎµÊ ¸Ê °´ ÁºÉ°¤µµ
¡¦³¦µÎµ¦· ´®ª´¡³Á¥µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦³¼¦³µ¥ÎµÊ «¦¸°¦´
°´ÁºÉ°¤µµ¡¦³¦µÎµ¦· °ÎµÁ£°Á¸¥µ ´®ª´Á¨¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µ¨»¤n ÎµÊ ®oª¥®¨ª°¨nµ
´®ª´®°µ¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¨°¦³µ¥ÎµÊ ®¨µ
µµ¨-µÅ¦ ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ

Á¡·¤É /¨ µ ¸ 2565

¸ 2565
57,791.8743
466.9424
466.9424
455.9424

ÎµÁ· µ
318.4182
-

¨»
Á·°»®»  ¦µ¥nµ¥°ºÉ
53,311.8992
89.7443
401.7958
213.2981
95.6000
213.2981
95.6000
178.2981
77.6000

11.0000

-

11.7880
-

-

-

89.7443
14.0000
14.0000

11.7880
11.7880

-

-

-

-

-

-

44,554.3388
44,188.8268
1,298.0553

312.2540
-

35.0000

-

18.0000

¦ª¤
54,121.8575
308.8981
308.8981
255.8981

Îµª
-3,670.0168
-158.0443
-158.0443
-200.0443

¦o°¥¨³
-6.35
-33.85
-33.85
-43.87

53.0000

42.0000 381.82

-

89.7443
14.0000
14.0000

77.9563 661.32
14.0000 100.00
14.0000 100.00

58.0255
58.0255

-

58.0255
58.0255

46.2375 392.24
46.2375 392.24

-

17.7188

-

17.7188

17.7188 100.00

-

17.7188

-

17.7188

17.7188 100.00

40,551.2804
40,447.3555
813.2546

-

-

40,863.5344
40,447.3555
813.2546

-3,690.8044 -8.28
-3,741.4713 -8.47
-484.8007 -37.35
389.7033 48.17
155.6855 149.49
-121.9300 -72.68

809.0021
104.1412
167.7730

-

1,198.7054
259.8267
45.8430

-

-

1,198.7054
259.8267
45.8430

313.7793

-

535.8415

-

-

535.8415

222.0622

789.3660

-

452.7010

-

-

452.7010

-336.6650 -42.65

23,075.6288
10,629.5275
348.0164

-

21,812.1091
7,087.3372
140.9988

-

-

21,812.1091
7,087.3372
140.9988

-1,263.5197 -5.48
-3,542.1903 -33.32
-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

70.77
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®nª¥ : ¨oµµ

¸ 2566
¦³¦ª - ®nª¥µ - Ã¦µ¦
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ¨Îµ³¡»
°´ÁºÉ°¤µµ¡¦³¦µÎµ¦· ´®ª´´¥£¼¤·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦³¼¦³µ¥ÎµÊ oµn°
¡¦o°¤¦³nÎµÊ ´®ª´¨¦
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ¨ÎµÎµÊ ¸ °´ÁºÉ°¤µµ
¡¦³¦µÎµ¦· ´®ª´´¥£¼¤·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦¦Áµ°»£´¥Á¤º°´¥£¼¤·
´®ª´´¥£¼¤· (¦³¥³¸É 1)
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦³¼¦³µ¥ÎµÊ ¨ÎµÎµÊ ¡»-ÎµÊ ÎµÉ
°´ÁºÉ°¤µµ¡¦³¦µÎµ¦· ´®ª´¨¦
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦´¦»¨°¥¤-nµ ´®ª´»Ã ´¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ®oª¥¦°Á¸¥
´®ª´³Á·Á¦µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°nµÁÈÎµÊ ¨°Ã¡¨o ´®ª´¦³¥°
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦¦Áµ°»£´¥°ÎµÁ£°®µÄ®n
(¦³¥³¸É 2) ´®ª´ ¨µ
2. ¦¤¦³¤
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µ®°®µ¦oµµ¦¦³¤
3. ¦¤ ®¨ªÂ¨³µ¦·Á¬¦
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦´Â¦£µ¡°µµ«
4. ¦¤¡´µ¸É·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦o °´µ¦³¨oµ¡´¨µ¥ °·
Â¨³¢ºÊ ¢¼¡Êº ¸ÁÉ ¬¦¦¦¤oª¥¦³°»¦´ ¬r· Â¨³ÎµÊ
5. Îµ´µµ¦·¦¼¸É·Á¡º°É Á¬¦¦¦¤
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÂ®¨nÎµÊ Á¡º°É µ¦Á¬¦
ÄÁ ·¦¼¸É ·
¦³¦ª¤µ¤
1. ¦¤Áoµnµ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦µ¦¡´µÃ¦¦oµ¡ºÊµ
Á¡º°É ´»µ¦¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦ÎµÊ
¦³¦ª··¨´ Á¡º°É Á«¦¬·Â¨³´¤
1. ¦¤°»» · ¥¤ª·¥µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦´¦»Á¦ºÉ°Á¦µ¦r¦ª°µµ«
Â Dual Polarization
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦´¦»¦³¦ªª´¦³´ÎµÊ
°´Ã¤´Á· ¡º°É µ¦¡¥µ¦r°»» ·¥¤ª·¥µ°»Â¨³Áº°£´¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦´¦»Â¨³Á¡·¤É ¦³··£µ¡
µ¦¦ªª´ o°¤¼¨°»» ·¥¤ª·¥µ¦³´°ÎµÁ£°
Ä®oÁÈ ¦³°´Ã¤´·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µ¦³¡¥µ¦r°µµ«
oª¥°¤¡·ªÁ°¦r¤¦¦³¼ (¦³¥³¸É 2 )
¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
1. Îµ´µ¨´¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Á¡·¤É ¦³··£µ¡µ¦¦·®µ¦
´µ¦»£µ¡ÎµÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µ»£µ¡Â®¨nÎµÊ ·
Á¡º°É ¡´µ»£µ¡¸ª· °¦³µ

Á¡·¤É /¨ µ ¸ 2565

¸ 2565
ÎµÁ· µ
388.0000
-

¨»
Á·°»®»  ¦µ¥nµ¥°ºÉ
264.1772
-

¦ª¤
264.1772

Îµª
¦o°¥¨³
-123.8228 -31.91

99.5625

-

194.7152

-

-

194.7152

95.1527

95.57

637.6243

-

610.7480

-

-

610.7480

-26.8763

-4.22

499.7426

-

461.4599

-

-

461.4599

-38.2827

-7.66

312.0000

-

164.6500

-

-

164.6500

-147.3500 -47.23

275.6574
525.0000

-

139.8886
752.4300

-

-

139.8886
752.4300

-135.7688 -49.25
227.4300 43.32

108.0000
141.0564

-

503.8250
-

-

-

503.8250
-

395.8250 366.50
-141.0564 -100.00

3.0920
3.0920
40.8329
40.8329

-

-

3.0920
3.0920
312.2540
312.2540
40.8329
40.8329

3.0920 100.00
3.0920 100.00
-15.2580 -4.66
-15.2580 -4.66
2.8329 7.46
2.8329 7.46

-

60.0000
60.0000

-

-

60.0000
60.0000

60.0000 100.00
60.0000 100.00

213.0283
213.0283
213.0283

-

125.4844
125.4844
125.4844

-

-

125.4844
125.4844
125.4844

-87.5439 -41.09
-87.5439 -41.09
-87.5439 -41.09

209.0012
209.0012
111.6192

-

213.5228
213.5228
84.5328

-

-

213.5228
213.5228
84.5328

4.5216 2.16
4.5216 2.16
-27.0864 -24.27

5.0345

-

35.5100

-

-

35.5100

30.4755 605.33

92.3475

-

61.5650

-

-

61.5650

-30.7825 -33.33

-

31.9150

-

-

31.9150

31.9150 100.00

5,364.9293
60.3400

-

5,124.5025
-

-

306.1958
38.3750

5,430.6983
38.3750

65.7690 1.23
-21.9650 -36.40

20.8550

-

-

-

14.6500

14.6500

-6.2050 -29.75

39.4850

-

-

-

23.7250

23.7250

-15.7600 -39.91

327.5120
327.5120
38.0000
38.0000
-

-

312.2540
312.2540
-
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®nª¥ : ¨oµµ

¸ 2566
¦³¦ª - ®nª¥µ - Ã¦µ¦
2. ¦¤ª»¤¤¨¡·¬
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦o °´Â¨³ÂoÅ ´®µ»£µ¡ÎµÊ
Â¨³ÎµÊ Á¸¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦ª°Â¨³´´Äo®¤µ¥
´Â®¨nÎµÁ·¤¨¡·¬µÎµÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦·µ¤ ¦ª° Á o µ¦³ª´
Â¨³Áº°£´¥»£µ¡ÎµÊ (´ª¦³Á«)
É
3. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎÊ µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦°»¦´ ¬r ¢ºÊ ¢¼ ¡´µÂ®¨nÎµÊ
Â¨³¦·®µ¦´µ¦ÎµÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÂ¨³Á¡·¤É ¦³··£µ¡
¦³¦³µ¥ÎµÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µ¨ÅÂ¨³Á¡·¤É ¦³··£µ¡
µ¦¦·®µ¦´µ¦ÎµÊ
4. ¦¤¦´¡¥µ¦ÎÊ µµµ¨
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Á o µ¦³ª´»£µ¡ÎµÊ µµ¨Ä¡ºÊ¸É Ê· ¥³
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦³·µ¤Á o µ¦³ª´¦³´ÎµÊ µµ¨
Â¨³»£µ¡ÎµÊ µµ¨´ª¦³Á«
É
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÎµÊ µµ¨Á¡º°É µ¦Á¬¦
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦´®µÂ®¨nÎµÊ µµ¨¦³¥³Å¨
Á¡º°É Âo´ ®µÄ¡ºÊ¸ÂÉ ¨oÎµÊ µ®¦º°ÎµÊ ÁÈ¤
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Á·¤ÎµÊ Äo· ¦³´ºÊ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Îµ¦ªÂ¨³¦³Á¤·«´¥£µ¡
ÎµÊ µµ¨Á¡º°É ¡´µÁÈ Â®¨nÎµÊ o» µÄ®n
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÎµÊ µµ¨Á¡º°É ªµ¤¤´
É
¦³´»¤
5. ¦¤n µÅ¤o
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¨¼n µÁ¡º°É ¢ºÊ ¢¼¦³·Áª«
6. ¦¤°»¥µÂ®nµ· ´ªrnµ Â¨³¡´»¡r º
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¢ºÊ ¢¼¡Êº ¸É n µ°»¦´ ¬r (¨»¤n ÎµÊ ) ¦³¥³¸É 1
¦³¦ª¤®µÅ¥
1. ¦¤Ã¥µ·µ¦Â¨³´Á¤º°
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦o °´ÎµÊ nª¤¡ºÊ¸É ¤» 
¦³¦ªµµ¦»
1. ¦¤°µ¤´¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦Á¡·¤É ¦³··£µ¡µ¦´µ¦ÎµÊ
Á¡º°É µ¦¦·Ã£
¦´ª·µ®·
1. µ¦¦³µnª£¼¤·£µ
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÁ¡·¤É ¦³··£µ¡
¦³¦³µÁ¤º°Â¨³¡ºÊ¸ÁÉ «¦¬·
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÁ¡·¤É ¦³··£µ¡
¦³¦³µ®¤¼n µo 
2. °rµ¦´µ¦ÎÊ µÁ¸¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¦´¦» ¢ºÊ ¢¼Â¨³¦·®µ¦´µ¦
»£µ¡ÎµÊ

Á¡·¤É /¨ µ ¸ 2565

¸ 2565
ÎµÁ· µ
21.1000
9.7609
-

¨»
Á·°»®»  ¦µ¥nµ¥°ºÉ
6.2730
17.4909
8.5909

¦ª¤
23.7639
8.5909

Îµª
¦o°¥¨³
2.6639 12.63
-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

3,661.2296
1,666.6330

-

3,422.3555
1,007.0543

-

116.0570
-

3,538.4125
1,007.0543

-122.8171 -3.35
-659.5787 -39.58

1,853.7121

-

2,415.3012

-

2,415.3012

561.5891

140.8845

-

1,467.3976
30.2596

-

713.6222
266.5922

-

38.8464
63.7292

-

354.3480

-

412.2925

-

-

412.2925

63.9391
63.9391
90.9230
90.9230
4,224.0943
4,224.0943
4,224.0943
4.0282
4.0282
4.0282

6.1642
6.1642
6.1642

43.0139
43.0139
83.3348
83.3348
4,527.2284
4,527.2284
4,527.2284
-

-

-

43.0139
43.0139
83.3348
83.3348
4,527.2284
4,527.2284
4,527.2284
6.1642
6.1642
6.1642

-20.9252 -32.73
-20.9252 -32.73
-7.5882 -8.35
-7.5882 -8.35
303.1341 7.18
303.1341 7.18
303.1341 7.18
2.1360 53.03
2.1360 53.03
2.1360 53.03

2,743.7238
2,095.5888
2,086.6390

-

2,556.5826
1,974.7635
1,974.7635

-

-

2,556.5826
1,974.7635
1,974.7635

-187.1412
-120.8253
-111.8755

8.9498

-

-

-

648.1350
648.1350

-

-

-

-

-

30.30

-

116.0570

116.0570

-24.8275 -17.62

1,569.5253
-

-

134.2729
22.2690
30.2439

1,703.7982
22.2690
30.2439

236.4006 16.11
22.2690 100.00
-0.0157 -0.05

876.8854
280.3474

-

-

581.8191
581.8191

-

50.6760
31.0840

876.8854
280.3474
50.6760
31.0840

581.8191
581.8191

163.2632
13.7552

22.88
5.16

11.8296 30.45
-32.6452 -51.22
57.9445

16.35

-6.82
-5.77
-5.36

-8.9498 -100.00
-66.3159 -10.23
-66.3159 -10.23
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หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

รวมทังสิน
เป้ าหมายที 1 : ทุกหมู่บา้ นและชุมชนเมืองมีนําสะอาด
เพืออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งนํ าสํารองในพืนที
ขาดแคลน และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานในราคาทีเหมาะสม
และประหยัดนํ าทุกภาคส่วน
ตัวชีวัดที 1 : จํานวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานคร
เข้าถึงนํ าประปา

ครัวเรือน

ตัวชีวัดที 1 : การพัฒนา ขยายเขตและเพิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บา้ น
ตัวชีวัดที 2 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพืนทีเศรษฐกิจ
ตัวชีวัดที 3 : พัฒนานํ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐาน
และราคาทีเหมาะสม

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

จํานวน
ร้อยละ
-3,670.0168 -6.35

54,121.8575

2,823.7714

2,742.3766

-81.3948

-2.88

2,742.3766

-81.3948

-2.88

49,381

ครัวเรือน

-

5,400

ครัวเรือน
ครัวเรือน

81,990
-

26,281
17,700

กิจกรรม ตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพนํา
เพือการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

งบประมาณ

57,791.8743

2,823.7714

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
1.1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการตรวจวัด
และพัฒนาคุณภาพนําเพือการอุปโภค
และบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ตัวชีวัดกิจกรรม หมู่บา้ นมีนาสะอาดได้
ํ
มาตรฐาน
ผ่านระบบกรองสารปนเปื อนครอบคลุม
ตัวชีวัดกิจกรรม ฐานข้อมูลนําทีมีสารปนเปื อน
เพือเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา

ปี 2566

101,440

แนวทางการดําเนินงานที 1 : จัดหา พัฒนาแหล่งนํ าต้นทุน
เพิมประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบ
ประปาเพืออุปโภคบริโภค

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

-

14.0000

14.0000 100.00

-

14.0000

14.0000 100.00

-

14.0000

14.0000 100.00

-

14.0000

14.0000 100.00

ครัวเรือน

-

700

ฐานข้อมูล

-

2
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หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
แหล่งนําดิบเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งนําดิบ
เพือคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ตัวชีวัดกิจกรรม สํารวจและจัดทําฐานข้อมูล
คุณภาพนําดิบทีใช้ผลิตนําประปา และคุณภาพ
นําประปาหมู่บา้ น

แห่ง

ตัวชีวัดกิจกรรม หมู่บา้ นในพืนทีขาดแคลนนํา
ได้รบั การแก้ไข
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณนําทีสามารถพัฒนา
เพือการอุปโภคบริโภคเพิมขึน

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

724.1544

747.4489

จํานวน
ร้อยละ
23.2945 3.22

39.4850

23.7250

-15.7600 -39.91

39.4850

23.7250

-15.7600 -39.91

39.4850

23.7250

-15.7600 -39.91

400

684.6694

723.7239

39.0545

5.70

266.5922

280.3474

13.7552

5.16

266.5922

280.3474

13.7552

5.16

แห่ง

17

21

ร้อยละ

80

80

ครัวเรือน
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี

5,000
3,328,800

3,750
3,766,800

โครงการที 2 : โครงการสํารวจและประเมิน
ศักยภาพนําบาดาลเพือพัฒนาเป็ นแหล่งนําต้นทุน
ขนาดใหญ่
กิจกรรม สํารวจหาแหล่งนําบาดาลในพืนที
ศักยภาพตํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณนําบาดาลทีสามารถพัฒนา
เพือการอุปโภคบริโภคเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพืนทีได้รบั การพัฒนา
แหล่งนําบาดาลเพือขนาดใหญ่
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
ทีได้รบั การบริการเกียวกับทรัพยากรนําบาดาล
มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
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2.2 กรมทรัพยากรนําบาดาล
โครงการที 1 : โครงการจัดหาแหล่งนําบาดาล
ระยะไกลเพือแก้ปญั หาในพืนทีแล้งซําซาก
หรือนําเค็ม
กิจกรรม พัฒนานําบาดาลระยะไกล

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

63.7292

31.0840

-32.6452 -51.22

63.7292

31.0840

-32.6452 -51.22

ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
พืนที

416,100

240,900

19

11

ร้อยละ

80

80

ครัวเรือน

2,850

1,650
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เป้ าหมาย
จํานวน

โครงการที 3 : โครงการพัฒนานําบาดาล
เพือความมันคงระดับชุมชน
กิจกรรม จัดหาแหล่งนําบาดาล
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนชุมชนมีระบบกระจายนํา
เพือการอุปโภคบริโภค
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
ได้รบั ประโยชน์
ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนมีนาเพื
ํ อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนในพืนทีห่างไกล
และทุรกันดารได้รบั การจัดการคุณภาพนํา

จํานวน
ร้อยละ
57.9445 16.35

412.2925

354.3480

412.2925

57.9445

16.35

4.0282

6.1642

2.1360

53.03

4.0282

6.1642

2.1360

53.03

4.0282

6.1642

2.1360

53.03

2.0788

2.0788 100.00

4.0854

0.0572

1.42

2,095.5888

1,974.7635

-120.8253

-5.77

2,095.5888

1,974.7635

-120.8253

-5.77

2,086.6390

1,974.7635

-111.8755

-5.36

169.6300

320.5570

150.9270

88.97

121.1880

-208.4600 -63.24

ครัวเรือน

13,600

17,000

ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี

5,956,800

7,446,000

แห่ง

887
4.0282

แห่ง

100

แห่ง

5

8

ครัวเรือน

10,350

16,560

กิจกรรม ค่าปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม การปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนํา

งบประมาณ

354.3480

85

4. รัฐวิสาหกิจ
4.1 การประปาส่วนภูมภิ าค (กระทรวงมหาดไทย)
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพ
ระบบประปาเมืองและพืนทีเศรษฐกิจ
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร
ตัวชีวัดกิจกรรม การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

งบประมาณ

68

กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐาน
การจัดการนําบริโภค
ตัวชีวัดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
มีคุณภาพนําประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
นําประปาดืมได้ กรมอนามัย

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

แห่ง

3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมอนามัย
โครงการที 1 : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การจัดการนําเพือการบริโภค
กิจกรรม พัฒนาระบบจัดการคุณภาพนํา
ในพืนทีห่างไกลและทุรกันดาร

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

329.6480
แห่ง

17

7

ครัวเรือน

48,453

19,950
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ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

กิจกรรม ค่าย้ายแนวท่อทีได้รบั ผลกระทบ
จากหน่วยงานอืน
กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแห่งทีได้รบั การขยายเขต
จําหน่ายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแห่งทีได้รบั การก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย

งบประมาณ

แห่ง

193

71

ครัวเรือน

23,187

10,454
695.2570

แห่ง

10

แห่ง

1

งบประมาณ
-

859.2010

โครงการที 2 : โครงการพัฒนาเพิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมูบ่ า้ น
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการ
ประปา อปท.
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแห่งทีได้รบั การก่อสร้าง
ปรับปรุงกิจการ อปท.

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

32.9030

กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด
จํานวน
ร้อยละ
-32.9030 -100.00

615.5998

-243.6012 -28.35

917.4187

222.1617

31.95

6
8.9498

-

-8.9498 -100.00

8.9498

-

-8.9498 -100.00

-

232

เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

ตัวชีวัดที 1 : ปริมาตรการเก็บกักนํ า/ปริมาณนํ าต้นทุนเพิมขึน
ตัวชีวัดที 2 : ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งนํ า

ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือน

ตัวชีวัดที 3 : พืนทีชลประทานเพิมขึน
ตัวชีวัดที 4 : ปริมาตรการเก็บกักนํ า/ปริมาณนํ าต้นทุน
เพิมขึน
ตัวชีวัดที 5 : จํานวนครัวเรือนได้รบั ประโยชน์จากการเพิม
ปริมาณการเก็บกักนํ า/เพิมปริมาณนํ าต้นทุน
ตัวชีวัดที 6 : เพิมประสิทธิภาพแหล่งนํ า
และระบบกระจายนํ าเดิม พืนทีรับประโยชน์เพิมขึน
ตัวชีวัดที 7 : จัดหานํ าในพืนทีเกษตรนํ าฝน
ตัวชีวัดที 8 : ปริมาณนํ าจากการจัดหานํ าในพืนที
เกษตรนํ าฝน
ตัวชีวัดที 9 : พืนทีรับประโยชน์จากการจัดหานํ า
ในพืนทีเกษตรนํ าฝน
ตัวชีวัดที 10 : จํานวนครัวเรือนได้รบั ประโยชน์
จากการจัดหานํ าในพืนทีเกษตรนํ าฝน
ตัวชีวัดที 11 : ปริมาณฝนจากการปฏิบตั ิการฝนหลวง
ในพืนทีการเกษตร
ตัวชีวัดที 12 : ปริมาณฝนจากการปฏิบตั ิการฝนหลวง
ในเขือนและอ่างเก็บนํ า

33,247.5555

-293.7751

-0.88

29,307.3633

28,948.3146

-359.0487

-1.23

28,979.8513

28,572.9686

-406.8827

-1.40

1,298.0553

813.2546

-484.8007 -37.35

1,298.0553

813.2546

-484.8007 -37.35

478

485

ไร่
ไร่
ล้าน ลบ.ม.

26,200
162,700
152.24

38,208
208,268
141.83

ครัวเรือน

-

89,743

ไร่

-

19,500

แห่ง
ล้าน ลบ.ม.

97

403
16.44

ไร่

83,111

142,561

ครัวเรือน

27,875

64,217

ล้าน ลบ.ม.

1,100

1,100

ล้าน ลบ.ม.

500

450

1

จํานวน
ร้อยละ
-293.7751 -0.88

158.27
153,960

แห่ง

โครงการ

งบประมาณ
33,247.5555

33,541.3306

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมชลประทาน
โครงการที 1 : โครงการเพิมปริมาณนําในอ่างเก็บนํา
เขือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการเพิมปริมาณนําใน
อ่างเก็บนําเขือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

งบประมาณ

254.96
133,408

แนวทางการดําเนินงานที 2 : พัฒนา เพิมประสิทธิภาพ
อนุ รกั ษ์ ฟื นฟูแหล่งนํ า ระบบกระจายนํ า
และเชือมโยงวางระบบเครือข่ายนํ า/ลุม่ นํ า
ทังในและนอกเขตชลประทาน
ตัวชีวัดที 1 : ก่อสร้างแหล่งนํ า/ระบบกระจายนํ า (ใหม่)
จํานวนแหล่งนํ า/นํ าบาดาล เพิมขึน
ตัวชีวัดที 2 : พืนทีทีรับประโยชน์จากแหล่งนํ าเพิมขึน

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

33,541.3306

เป้ าหมายที 2 : การจัดการนํ าภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึง
การเพิมผลิตภาพการใช้นํา

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

1
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ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

โครงการที 2 : โครงการเขือนทดนําผาจุก
จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการเขือนทดนําผาจุก
จังหวัดอุตรดิตถ์
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชลประทานเพิมขึน

ไร่

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชลประทานเพิมขึน

ไร่

โครงการ

ไร่

ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาตรเก็บกักเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชลประทานเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม ครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งนํา

ล้าน ลบ.ม.
ไร่
ครัวเรือน

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชลประทานเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาตรเก็บกักเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม ครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งนํา

1,198.7054

ไร่
ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือน

48.17

259.8267

155.6855 149.49

104.1412

259.8267

155.6855 149.49

167.7730

45.8430

-121.9300 -72.68

167.7730

45.8430

-121.9300 -72.68

27,085

1
313.7793

535.8415

222.0622

70.77

313.7793

535.8415

222.0622

70.77

23,075.6288

21,812.1091

-1,263.5197

-5.48

9,375.8943

10,187.6456

811.7513

8.66

1,698.5854

844.3523

98.84

8,213.8850

-525.3319

-6.01

13,000

104.45
44,828
22,100

-

122,255
280
63,765

389.7033

104.1412

18,000
10.70
6,534
8,739.2169

ไร่
แห่ง
ครัวเรือน

จํานวน
ร้อยละ
389.7033 48.17

20,700

854.2331

กิจกรรม ก่อสร้างแหล่งนําและระบบส่งนํา
เพือชุมชน/ชนบท
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชลประทานเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําทีเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม ครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งนํา

809.0021

93.14
40,145
15,432

กิจกรรม การปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพ
งานชลประทาน

งบประมาณ
1,198.7054

-

โครงการที 6 : โครงการจัดหาแหล่งนํา
และเพิมพืนทีชลประทาน
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนําขนาดกลาง

เป้ าหมาย
จํานวน

809.0021

1

โครงการที 5 : โครงการอ่างเก็บนําห้วยนํารี
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรม ก่อสร้างอ่างเก็บนําห้วยนํารี
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชลประทานเพิมขึน

งบประมาณ

-

โครงการที 4 : โครงการห้วยโสมงอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการห้วยโสมง
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

ปี 2566

-

โครงการที 3 : โครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง
จังหวัดชลบุรี
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง
จังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

102,655
267
54,821
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หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนําในพืนทีรับนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาตรเก็บกักเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม ครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาแห่งนํา

โครงการ

โครงการ

ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

โครงการ

348.0164

140.9988

-207.0176 -59.49

348.0164

140.9988

-207.0176 -59.49

72.0000

500.5717

428.5717 595.24

72.0000

500.5717

428.5717 595.24

1,033.2684

939.9224

-93.3460

-9.03

1,033.2684

939.9224

-93.3460

-9.03

โครงการ

21.54
10,301

1

1

1

โครงการที 10 : โครงการอ่างเก็บนําลําสะพุง
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนําลําสะพุง
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

1,711.9931

1

โครงการที 9 : โครงการพัฒนาลุม่ นํา
ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุม่ นํา
ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

1

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-2,394.2914 -58.31

1

โครงการที 8 : โครงการประตูระบายนําศรีสองรัก
อันเนืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการประตูระบายนํา
ศรีสองรักอันเนืองมาจากพระราชดําริ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

งบประมาณ

47.72
22,511

โครงการที 7 : โครงการอ่างเก็บนํานําปี
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํานําปี
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

4,106.2845
ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

1
388.0000

264.1772

-123.8228 -31.91

388.0000

264.1772

-123.8228 -31.91

1
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โครงการที 11 : โครงการประตูระบายนําบ้านก่อ
พร้อมระบบส่งนํา จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการประตูระบายนําบ้านก่อ
พร้อมระบบส่งนํา จังหวัดสกลนคร
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

โครงการ

ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีรับประโยชน์เพิมขึน

ล้านลูกบาศก์
เมตร
ล้านลูกบาศก์
เมตร

จํานวน
ร้อยละ
95.1527 95.57

99.5625

194.7152

95.1527

95.57

637.6243

610.7480

-26.8763

-4.22

637.6243

610.7480

-26.8763

-4.22

525.0000

752.4300

227.4300

43.32

525.0000

752.4300

227.4300

43.32

108.0000

503.8250

395.8250 366.50

108.0000

503.8250

395.8250 366.50

-

3.0920

3.0920 100.00

-

3.0920

3.0920 100.00

-

3.0920

3.0920 100.00

1

1

1

1

ไร่

1,500

1.3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โครงการที 1 : โครงการดัดแปรสภาพอากาศ
กิจกรรม การปฎิบตั กิ ารฝนหลวง
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณฝนจากการปฏิบตั ิการ
ฝนหลวงในพืนทีการเกษตร
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณฝนจากการปฏิบตั ิการ
ฝนหลวงในเขือนและอ่างเก็บนํา

งบประมาณ
194.7152

1

1.2 กรมประมง
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาหนองหาร
ด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาหนองหารด้านการประมง

เป้ าหมาย
จํานวน

99.5625

1

โครงการที 14 : โครงการอ่างเก็บนํา
คลองโพล้ จังหวัดระยอง
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํา
คลองโพล้ จังหวัดระยอง
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

งบประมาณ

1

โครงการที 13 : โครงการอ่างเก็บนํา
ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํา
ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในปี งบประมาณ

ปี 2566

1

โครงการที 12 : โครงการอ่างเก็บนําลํานําชี
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนําลํานําชี
อันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

327.5120

312.2540

-15.2580

-4.66

327.5120

312.2540

-15.2580

-4.66

327.5120

312.2540

-15.2580

-4.66

1,100

1,100

500

450
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1.4 สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาแหล่งนํา
เพือการเกษตรในเขตปฏิรูปทีดิน
กิจกรรม ขุดสระนําพร้อมระบบส่งนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีรับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งนําในเขตปฏิรูปทีดิน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนปริมาตรกักเก็บนํา

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีรับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งนําในเขตปฏิรูปทีดิน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนปริมาตรกักเก็บนํา

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

-

60.0000

-

60.0000

60.0000 100.00

-

26.0000

26.0000 100.00

34.0000

34.0000 100.00

-

6,408

ล้านลูกบาศก์
เมตร

-

2.43
-

ไร่

-

ลูกบาศก์เมตร

-

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.1 กรมทรัพยากรนํา
โครงการที 1 : โครงการอนุรกั ษ์ ฟื นฟู
พัฒนาแหล่งนําและบริหารจัดการนํา
กิจกรรม อนุรกั ษ์ ฟื นฟู และพัฒนาแหล่งนํา
จัดหานําต้นทุนเพือตอบสนองความต้องการ
ใช้นาในพื
ํ นทีเกษตรนําฝน

1,060
795,800
4,233.9673

4,299.2409

65.2736

1.54

3,520.3451

3,422.3555

-97.9896

-2.78

1,666.6330

1,007.0543

-659.5787 -39.58

1,666.6330

1,007.0543

-659.5787 -39.58

1,853.7121

2,415.3012

561.5891

30.30

1,853.7121

2,415.3012

561.5891

30.30

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําได้รบั การอนุรกั ษ์
พัฒนา ปรับปรุง และฟื นฟู เพือตอบสนอง
ความต้องการใช้นาในพื
ํ นทีเกษตรนําฝน
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพืนทีชุ่มนํา

แห่ง

97

114

ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณนําต้นทุนเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์
จากการอนุ รกั ษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื นฟูแหล่งนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีได้รบั ประโยชน์
จากการอนุ รกั ษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื นฟูแหล่งนํา

ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือน

144.06
27,875

16.44
9,135

ไร่

83111

42,182

โครงการที 2 : โครงการพัฒนา
และเพิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํา
กิจกรรม พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
ระบบกระจายนําในพืนทีเกษตรนําฝน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําได้รบั การพัฒนา
และเพิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํา

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
60.0000 100.00

ไร่

กิจกรรม ขุดสระเก็บนําสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

แห่ง

122

289

ครัวเรือน

21,316

55,082

ไร่

78,331

100,379
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เป้ าหมาย
จํานวน

2.2 กรมทรัพยากรนําบาดาล
โครงการที 1 : โครงการพัฒนานําบาดาล
เพือการเกษตร
กิจกรรม พัฒนานําบาดาลเพือส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พืนที 500 ไร่
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําบาดาลทีได้รบั
การจัดหาและพัฒนาเพือการเกษตร
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
ทีได้รบั การบริการเกียวกับทรัพยากรนําบาดาล
มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณนําบาดาลทีสามารถ
พัฒนาเพือการเกษตรเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีเกษตรกรรม
มีแหล่งนําบาดาลเพิมขึน

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําบาดาล
ทีได้รบั การจัดหาและพัฒนาเพือการเกษตร
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
ทีได้รบั การบริการเกียวกับทรัพยากรนําบาดาล
มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณนําบาดาลทีสามารถ
พัฒนาเพือการเกษตรเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีเกษตรกรรม
มีแหล่งนําบาดาลเพิมขึน

งบประมาณ

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
163.2632 22.88

713.6222

876.8854

713.6222

876.8854

163.2632

224.9304

476.3232

251.3928 111.76

108.4672

-88.1296 -44.83

17

36

ร้อยละ

80

80

ครัวเรือน
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
ไร่

255
3,304,800

540
6,998,400

8,500

18,000
196.5968

แห่ง

29

16

ร้อยละ

80

80

ครัวเรือน
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
ไร่

29
2,818,800

160
1,555,200

8,700

4,800

กิจกรรม จัดหาแหล่งนําบาดาลเพือ
การเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําบาดาล
ทีได้รบั การจัดหาและพัฒนาเพือการเกษตร
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
ทีได้รบั การบริการเกียวกับทรัพยากรนําบาดาล
มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีได้รบั ประโยชน์
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณนําบาดาลทีสามารถ
พัฒนาเพือการเกษตรเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีเกษตรกรรม
มีแหล่งนําบาดาลเพิมขึน

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

แห่ง

กิจกรรม พัฒนานําบาดาลเพือส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พืนที 300 ไร่

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

292.0950

292.0950

แห่ง

150

150

ร้อยละ

80

80

ครัวเรือน
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
ไร่

1,200
4,860,000

1,200
4,860,000

9,000

9,000

-

22.88

-
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ตัวชีวัดที 1 : พืนทีทีได้รบั ผลกระทบจากนํ าท่วม
และอุทกภัยลดลง
ตัวชีวัดที 2 : เพิมประสิทธิภาพการระบายนํ า

ตัวชีวัดที 2 : พืนทีได้รบั การป้ องกันและลดผลกระทบ
จากนํ าท่วมและอุทกภัย

15,208.9755

11,874.3869

-3,334.5886 -21.93

15,208.9755

11,874.3869

-3,334.5886 -21.93

789.3660

452.7010

-336.6650 -42.65

789.3660

452.7010

-336.6650 -42.65

10,629.5275

7,087.3372

-3,542.1903 -33.32

10,629.5275

7,087.3372

-3,542.1903 -33.32

2,561.6256

3,568.3502

1,006.7246

39.30

2,561.6256

3,568.3502

1,006.7246

39.30

499.7426

461.4599

-38.2827

-7.66

499.7426

461.4599

-38.2827

-7.66

4
19,646.0981

3
471,712

โครงการ

ไร่

โครงการ

โครงการ

4
336,882

1

1

422,673

296,185

1

โครงการที 4 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที 1)
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที 1)
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในงบประมาณ

-3,118.9984 -15.88

3

โครงการที 3 : โครงการคลองระบายนําหลาก
บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการคลองระบายนําหลาก
บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในงบประมาณ

16,527.0997

ร่องนํ า

โครงการที 2 : โครงการป้ องกันและบรรเทาภัย
จากนํา
กิจกรรม ป้ องกันและบรรเทาอุทกภัยพืนที
เกษตรกรรมและพืนทีเขตเศรษฐกิจ
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีได้รบั การป้ องกัน
และลดผลกระทบ

16,527.0997

336,882

แห่ง
ไร่

1

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-3,118.9984 -15.88

471,712

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมชลประทาน
โครงการที 1 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อันเนืองมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในงบประมาณ

งบประมาณ

ไร่

แนวทางการดําเนินงานที 3 : ปรับปรุงทางนํ า
ทางผันนํ า พืนทีรับนํ านอง เขตการใช้ประโยชน์ทดิี น
จัดทําผังเมือง และระบบป้ องกันนํ าท่วมชุมชน
และพืนทีเศรษฐกิจ
ตัวชีวัดที 1 : ปรับปรุงทางนํ า

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

19,646.0981

เป้ าหมายที 3 : การบรรเทานํ าท่วมและอุทกภัย
ในพืนทีชุมชน พืนทีเศรษฐกิจสําคัญและพืนทีเกษตร
อย่างเป็ นระบบ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

1

1
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หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

โครงการที 5 : โครงการประตูระบายนํา
ลํานําพุง-นํากําอันเนืองมาจากพระราชดําริ
จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการประตูระบายนํา
ลํานําพุง-นํากําอันเนืองมาจากพระราชดําริ
จังหวัดสกลนคร
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ

ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในงบประมาณ

โครงการ

โครงการ

ร่องนํา
ลบ.ม.
ร้อยละ

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีได้รบั การป้ องกันและลด
ผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัยและนําท่วม
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงสร้างพืนฐานทีได้รบั
การก่อสร้างเพือป้ องกันอุทกภัยและนําท่วม
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

งบประมาณ

312.0000

164.6500

312.0000

164.6500

-147.3500 -47.23

275.6574

139.8886

-135.7688 -49.25

275.6574

139.8886

-135.7688 -49.25

1

1
141.0564

-

-141.0564 -100.00

141.0564

-

-141.0564 -100.00

213.0283

125.4844

-87.5439 -41.09

213.0283

125.4844

-87.5439 -41.09

213.0283

125.4844

-87.5439 -41.09

213.0283

125.4844

-87.5439 -41.09

3
2,313,751
100

3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที 1 : โครงการป้ องกันนําท่วมพืนทีชุมชน
กิจกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสร้าง
ระบบป้ องกันนําท่วมพืนทีชุมชน

เป้ าหมาย
จํานวน

จํานวน
ร้อยละ
-147.3500 -47.23

1

2. กระทรวงคมนาคม
2.1 กรมเจ้าท่า
โครงการที 1 : โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนร่องนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณเนือดิน
ตัวชีวัดกิจกรรม ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และ/หรือ รู ปแบบและรายการทีกําหนด

งบประมาณ

1

โครงการที 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที 2) จังหวัดสงขลา
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที 2) จังหวัดสงขลา
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงการทีได้ดาํ เนินการ
ในงบประมาณ

ปี 2566

1

โครงการที 6 : โครงการปรับปรุง
คลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

4
1,502,500
100
4,224.0943

4,527.2284

303.1341

7.18

4,224.0943

4,527.2284

303.1341

7.18

4,224.0943

4,527.2284

303.1341

7.18

4,224.0943

4,527.2284

303.1341

7.18

ไร่

49,039

40,697

ร้อยละ

100

100
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ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

ตัวชีวัดที 1 : แหล่งนํ าธรรมขาติได้รบั การฟื นฟู
พืนทีได้รบั การพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการจัดการนํ าเสีย

แห่ง

แห่ง

ร้อยละ

608.0600

608.0600

-73.9300 -10.84

33.8550

26.2409

-7.6141 -22.49

20.8550

14.6500

-6.2050 -29.75

20.8550

14.6500

-6.2050 -29.75

20.8550

14.6500

-6.2050 -29.75

13.0000

11.5909

-1.4091 -10.84

9.7609

8.5909

-1.1700 -11.99

9.7609

8.5909

-1.1700 -11.99

333

34

333

50

1.2 กรมควบคุมมลพิษ
โครงการที 1 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพนําและนําเสีย
กิจกรรม ป้ องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํา
และนําเสีย

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-73.9300 -10.84

681.9900

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
โครงการที 1 : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพนํา
กิจกรรม ลดของเสียในแหล่งนําวิกฤติ
และจัดการคุณภาพนําในแหล่งนําหลัก
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งกําเนิดมลพิษทางนํา
หรือกิจการอืน ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํา
ในบริเวณพืนทีแหล่งนําวิกฤต 16 แห่ง
ได้รบั การตรวจสอบและประสานงานเพือควบคุม
กํากับ ไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณ

34

แนวทางการดําเนินงานที 4 : พัฒนา เพิมประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดนํ าเสีย ป้ องกันระดับความเค็มและลดนํ าเสีย
จากแหล่งกําเนิ ดชุมชนและพืนทีเศรษฐกิจ
ตัวชีวัดที 1 : เพิมประสิทธิภาพในการบําบัด
และควบคุมการระบายนํ าเสีย

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

681.9900

เป้ าหมายที 4 : การจัดการนํ าเสีย และฟื นฟูแหล่งนํ า
ธรรมชาติทวประเทศให้
ั
มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับพอใช้ขนไป
ึ
รวมถึงการนํ านํ าเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการนํ า
เพือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

50

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีแหล่งนําเป้ าหมายได้รบั
การแนะนําในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํา
(เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง
ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ขา่

แห่ง

4

6

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีแหล่งนําเป้ าหมายทีได้รบั
คําแนะนํามีการดําเนินการตามแผน ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม ประสิทธิภาพในการบําบัดนําเสีย
ของระบบบําบัดนําเสียได้ตามมาตรฐาน

ร้อยละ

70

80

ร้อยละ

80

80
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ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

โครงการที 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํา
กิจกรรม ติดตามตรวจสอบและบังคับการ
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีวิกฤตทีดําเนินมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายนําทิง
ไม่นอ้ ยกว่า (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง)
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งกําเนิดมลพิษปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายควบคุมการระบายนําทิง ไม่นอ้ ยกว่า

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพืนทีเป้ าหมายทีดําเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบําบัดนําเสีย

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

3.0000

3.2391

3.0000

3

3

ร้อยละ

43

43

แห่ง

8

งบประมาณ

3.2391

ลุ่มนํา

2. รัฐวิสาหกิจ
2.1 องค์การจัดการนําเสีย (กระทรวงมหาดไทย)
โครงการที 1 : โครงการปรับปรุง ฟื นฟู
และบริหารจัดการคุณภาพนํา
กิจกรรม จัดหา ปรับปรุง และบริหารจัดการ
ระบบบําบัดนําเสีย

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด
จํานวน
ร้อยละ
-0.2391 -7.38

-0.2391

-7.38

648.1350

581.8191

-66.3159 -10.23

648.1350

581.8191

-66.3159 -10.23

648.1350

581.8191

-66.3159 -10.23

648.1350

581.8191

-66.3159 -10.23

7
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ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

ตัวชีวัดที 1 : ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินในพืนทีต้นนํ า

ไร่

ไร่

43,502

ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีป่ าต้นนําทีได้รบั การฟื นฟู
ระบบนิเวศ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพืนทีป้ องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพืนทีป่ าต้นนํา และพืนทีลาดชัน
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีป่ าไม้ทได้
ี รบั การฟื นฟู

2.8329

7.46

38.0000

40.8329

2.8329

7.46

38.0000

40.8329

2.8329

7.46

38.0000

40.8329

2.8329

7.46

ไร่

-

8,160
154.8621

126.3487

-28.5134 -18.41

63.9391

43.0139

-20.9252 -32.73

63.9391

43.0139

-20.9252 -32.73

29.4670

23.0345

-6.4325 -21.83

19.9794

-14.4927 -42.04

แห่ง

1,250

4,085

ไร่

11,364

37,174
34.4721

8,839

-25.6805 -13.32

40.8329

1

ไร่

167.1816

38.0000

1

กิจกรรม ฟื นฟูระบบนิเวศในพืนทีป่ าสงวน

167.1816

จํานวน
ร้อยละ
-25.6805 -13.32

108,223

แห่ง

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.1 กรมป่ าไม้
โครงการที 1 : โครงการปลูกป่ าเพือฟื นฟูระบบนิเวศ
กิจกรรม สร้างฝายต้นนําในพืนทีป่ าต้นนํา

งบประมาณ

108,223
192.8621

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมพัฒนาทีดิน
โครงการที 1 : โครงการป้ องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและฟื นฟูพนที
ื เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํา
กิจกรรม ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และฟื นฟูพนที
ื เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรกั ษ์ดนิ
และนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีเกษตรกรรมได้รบั การจัดระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และนําเพือป้ องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินในพืนทีเกษตรกรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีป้ องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินในพืนทีต้นนํา และพืนทีลาดชันครอบคลุม

งบประมาณ

43,502

แนวทางการดําเนินงานที 5 : อนุรกั ษ์ ฟื นฟูพนที
ื
ป่ าต้นนํ าทีเสือมโทรม ป้ องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินในพืนทีต้นนํ า
ตัวชีวัดที 1 : พืนทีป้ องกันการชะล้าง พังทลายของดิน
ในพืนทีต้นนํ า และพืนทีลาดชัน

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

192.8621

เป้ าหมายที 5 : พืนทีป่ าต้นนํ าทีเสือมโทรมได้รบั
การอนุ รกั ษ์ฟืนฟู รวมถึงการป้ องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพืนทีต้นนํ า และพืนทีลาดชัน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

4,970
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เป้ าหมาย
จํานวน

2.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการที 1 : โครงการฟื นฟูพนที
ื ป่ าอนุรกั ษ์
(ลุม่ นํา) ระยะที 1
กิจกรรม โครงการฟื นฟูพนที
ื ป่ าอนุรกั ษ์
(ลุม่ นํา) ระยะที 1
ตัวชีวัดกิจกรรม ฟื นฟูสภาพป่ าเสือมโทรม
ตัวชีวัดกิจกรรม ต้นไม้ทนํี าไปปลูก มีอตั รา
การรอดตายไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีป่ าทีผ่านการฟื นฟู 10 ปี
ควรจะมีลกั ษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียง
กับป่ าธรรมชาติข ้างเคียง (ความหลากชนิด
การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศกั ยภาพ
กักเก็บนําในดิน โดยเฉลียไร่ละ
ตัวชีวัดกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรกั ษ์ดนิ และนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม สร้างฝายต้นนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการรอดตายของหญ้าแฝก
ทีนําไปปลูก
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของฝายต้นนําทีสามารถ
ใช้งานได้
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพืนทีป้ องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพืนทีป่ าต้นนํา และพืนทีลาดชัน

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-7.5882 -8.35

90.9230

83.3348

90.9230

83.3348

58.5000

40.2000

-18.3000 -31.28

43.1348

10.7118

ไร่
ร้อยละ

15,000
80

10,000
80

ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี

687.4

687.4

กิจกรรม ฟื นฟูพนที
ื ป่ าต้นนํา

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

32.4230
กล้า
แห่ง
ร้อยละ

10,140,000
5,024
80

5,894,909
4,990
80

ร้อยละ

100

100

ไร่

23,978

49,049

-7.5882

-8.35

33.04
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เป้ าหมาย
จํานวน

ตัวชีวัดที 1 : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ าครอบคลุม
ทุกลุ่มนํ าอย่างสมดุล

ลุม่ นํ า

ตัวชีวัดที 3 : ความสําเร็จของการดําเนิ นงานภายใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวชีวัดที 4 : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ าทุกระดับ
ตัวชีวัดที 5 : ความสําเร็จในการติดตามและประเมินผล
ตัวชีวัดที 6 : พัฒนาเพิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
สนับสนุ นการตัดสินใจ
ตัวชีวัดที 7 : มีงานศึกษา วิจยั นวัตกรรม แนวทางบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ า
ตัวชีวัดที 8 : บูรณาการการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการนํ า

จํานวน
ร้อยละ
-76.2380 -8.42

22
829.5841

ลุม่ นํ า

22

22

ฉบับ/เรือง
ร้อยละ

4
80

12
80

เรือง
ร้อยละ
ระบบ

3

8
80
15

เรือง

2

4

เรือง

ฉบับ/เรือง

งบประมาณ
829.5841

905.8221

-76.2380

-8.42

1

1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานทรัพยากรนําแห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการขับเคลือนการดําเนินการ
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
กิจกรรม จัดทําและผลักดันกฎหมาย
ด้านการบริหารทรัพยากรนําสู่การปฏิบตั ิ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนอนุบญั ญัติ ประกาศ หรือ
แนวทางปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรนํา
ทีดําเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ

22

แนวทางการดําเนินงานที 6 : จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ าในลุม่ นํ า
แผนการปฏิบตั กิ ารประจําปี เพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุม่ นํ า
พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล
ประชาสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วม
ตัวชีวัดที 1 : องค์กรลุ่มนํ า เครือข่าย ประชาชน
ได้รบั การพัฒนาเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ า ครบทุกลุ่มนํ า
ตัวชีวัดที 2 : มีกฎหมาย/อนุ บญั ญัติ

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

905.8221

เป้ าหมายที 6 : บริหารจัดการทรัพยากรนํ าครอบคลุม
ทุกลุม่ นํ าอย่างสมดุล

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

4

466.9424

308.8981

-158.0443 -33.85

466.9424

308.8981

-158.0443 -33.85

455.9424

255.8981

-200.0443 -43.87

256.0918

153.2994

-102.7924 -40.14

12
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เป้ าหมาย
จํานวน

กิจกรรม จัดทํา ติดตาม และประเมินผล
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแผนงานทีจะนํามาใช้
ในการขับเคลือนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนําในทุกระดับ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนลุ่มนําทีได้รบั การพัฒนา
เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของความสําเร็จของ
การติดตามตัวชีวัดในแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนําไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของจํานวนกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศทีดําเนินการ

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนเรืองทีพัฒนา
เพือเพิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ
ตัวชีวัดกิจกรรม ระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการสถานการณ์นาในภาวะวิ
ํ
กฤติ

102.5987

11.0000

53.0000

42.0000 381.82

11.0000

53.0000

42.0000 381.82

11.7880

75.7443

63.9563 542.55

11.7880

58.0255

46.2375 392.24

11.7880

58.0255

46.2375 392.24

11.7880

58.0255

46.2375 392.24

-

17.7188

17.7188 100.00

-

17.7188

17.7188 100.00

-

17.7188

17.7188 100.00

3

ลุ่มนํา

22

22

ร้อยละ

90

90

ร้อยละ

90

90

เรือง

2

3

ระดับ

5

5

ระบบ

ระบบ

1

-

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
-97.2519 -48.66

3

2.2 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการวิเคราะห์คาดการณ์
ปริมาณนําจากดาวเทียม THEOS2
และกลุม่ ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
กิจกรรม การวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณนํา
จากดาวเทียม THEOS-2 และกลุม่ ดาวเทียม
รายละเอียดปานกลาง
ตัวชีวัดกิจกรรม ระบบการติดตามสถานการณ์
แหล่งนําขนาดเล็ก

งบประมาณ

รายการ

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
2.1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา (องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และเทคโนโลยีด ้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
กิจกรรม การให้บริการ (Services)
ตัวชีวัดกิจกรรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนําทีได้รบั การพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

199.8506

โครงการที 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ
กิจกรรม จัดทํา พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

4

1
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เป้ าหมาย
จํานวน

3. กระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
3.1 กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงเครืองเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
กิจกรรม ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง
เครืองเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band
ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์
เชือมโยง ทีสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาระนอง
และสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาตรัง
ตัวชีวัดกิจกรรม ความถูกต้องของ
การพยากรณ์อากาศระยะสัน

ร้อยละ

ตัวชีวัดกิจกรรม ความสําเร็จของการติดตังระบบ
ตรวจวัดระดับนําอัตโนมัติ เพือการพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย

ระดับ

ร้อยละ

ร้อยละ

-

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ
จํานวน
ร้อยละ
4.5216 2.16

209.0012

213.5228

209.0012

213.5228

111.6192

84.5328

-27.0864 -24.27

111.6192

84.5328

-27.0864 -24.27

5.0345

35.5100

30.4755 605.33

5.0345

35.5100

30.4755 605.33

92.3475

61.5650

-30.7825 -33.33

92.3475

61.5650

-30.7825 -33.33

-

31.9150

31.9150 100.00

-

31.9150

31.9150 100.00

4.5216

2.16

88

5

100

โครงการที 4 : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์
อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที 2 )
กิจกรรม พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ
ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที 2)
ตัวชีวัดกิจกรรม ระดับความสําเร็จของระบบ
ผสานข้อมูล

งบประมาณ

5

โครงการที 3 : โครงการปรับปรุงและเพิม
ประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยา
ระดับอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
กิจกรรม ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยาระดับตําบล
และอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
ตัวชีวัดกิจกรรม ความสําเร็จในการปรับปรุง
และเพิมประสิทธิภาพและตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาระดับตําบล และอําเภอให้เป็ น
ระบบอัตโนมัติ

ปี 2566

88

โครงการที 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัด
ระดับนําอัตโนมัตเิ พือการพยากรณ์อตุ นุ ยิ มวิทยา
อุทกและเตือนภัย
กิจกรรม ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํา
อัตโนมัตเิ พือการพยากรณ์อตุ นุ ยิ มวิทยาอุทก
และเตือนภัย

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

100

5
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หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
4.1 กรมควบคุมมลพิษ
โครงการที 1 : โครงการติดตาม ตรวจสอบ
เฝ้ าระวัง และเตือนภัยคุณภาพนํา (ทัวประเทศ)
กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้ าระวัง
และเตือนภัยคุณภาพนํา
ตัวชีวัดกิจกรรม ข้อมูลคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน
ครอบคลุมแม่นาสายหลั
ํ
ก 49 สาย และแหล่งนํานิง
9 แหล่ง
ตัวชีวัดกิจกรรม มีข ้อมูลคุณภาพนําแหล่งนําหลัก
สามารถนําไปใช้กาํ หนดมาตรการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนเครืองมือและกลไก
ทีได้รบั การพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
เพือสนับสนุ นบริหารจัดการทรัพยากรนํา
แบบบูรณาการ

จํานวน
ร้อยละ
13.3284 6.11

231.4189

8.1000

12.1730

4.0730

50.28

8.1000

12.1730

4.0730

50.28

8.1000

12.1730

4.0730

50.28

ร้อยละ

100

100

เรือง

งบประมาณ

218.0905

433

140.8845

116.0570

-24.8275 -17.62

140.8845

116.0570

-24.8275 -17.62

140.8845

116.0570

-24.8275 -17.62

103.1889

34.0829

5

4

69.1060

49.32

-

22.2690

22.2690 100.00

-

22.2690

22.2690 100.00

30.2596

30.2439

-0.0157

-0.05

30.2596

30.2439

-0.0157

-0.05

พืนที

-

23

ร้อยละ

-

80

โครงการที 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้ าระวัง
ระดับนําบาดาลและคุณภาพนําบาดาลทัวประเทศ
กิจกรรม จัดทําเครือข่ายสังเกตการณ์นาบาดาล
ํ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งนําบาดาล
ในพืนทีเป้ าหมายทีได้รบั การอนุรกั ษ์และฟื นฟู
ตัวชีวัดกิจกรรม ข้อมูลการเปลียนแปลงระดับนํา
จากบ่อสังเกตการณ์นาบาดาลทั
ํ
วประเทศ

งบประมาณ

433

4.3 กรมทรัพยากรนําบาดาล
โครงการที 1 : โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพนําบาดาล
ในพืนทีทิงขยะ
กิจกรรม ติดตามตรวจสอบและเฝ้ าระวัง
คุณภาพนําบาดาลในพืนทีทิงขยะ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนบ่อสังเกตการณ์นาบาดาล
ํ
ในพืนทีทิงขยะทีเสียงต่อการปนเปื อนทัวประเทศ
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนในพืนทีเป้ าหมาย
ทีได้รบั การบริการเกียวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
นําบาดาลมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน

จุด

4.2 กรมทรัพยากรนํา
โครงการที 1 : โครงการพัฒนากลไก
และเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา
กิจกรรม พัฒนากลไกและเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนํา

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

สถานี

13

13

รายงาน

1

1
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ปี 2565
หน่วยนับ

เป้ าหมาย
จํานวน

โครงการที 3 : โครงการเติมนําใต้ดนิ ระดับตืน
กิจกรรม เติมนําลงสู่ชนนํ
ั าบาดาลระดับตืน
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการอนุรกั ษ์และเติมนําลงสู่ชนนํ
ั าใต้ดนิ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพืนทีในพืนที
ทีได้รบั การเติมนําลงสู่ชนนํ
ั าบาดาล

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน

งบประมาณ

38.8464

50.6760

38.8464

50.6760

ร้อยละ

80

80

แห่ง

300

440

จํานวน
ร้อยละ
11.8296 30.45
11.8296

30.45
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที 1 : ทุกหมู่บา้ นและชุมชนเมืองมีนําสะอาดเพืออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งนํ าสํารอง
ในพืนทีขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาทีเหมาะสมและประหยัดนํ าทุกภาคส่วน
ตัวชีวัดที 1 : จํานวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงนํ าประปา [49,381 ครัวเรือน]
แนวทางการดําเนิ นงานที 1.1 : จัดหา พัฒนาแหล่งนํ าต้นทุน เพิมประสิทธิภาพและขยายขอบเขต
ระบบประปาเพืออุปโภคบริโภค
ตัวชีวัดที 1 : การพัฒนา ขยายเขตและเพิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บา้ น [5,400 ครัวเรือน]
ตัวชีวัดที 2 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพืนทีเศรษฐกิจ [26,281 ครัวเรือน]
ตัวชีวัดที 3 : พัฒนานํ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาทีเหมาะสม [17,700 ครัวเรือน]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพนํ าเพือการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพนําเพือการอุปโภคและบริโภค
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ าดิบเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งนําดิบเพือคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กรมทรัพยากรนํ าบาดาล
โครงการจัดหาแหล่งนํ าบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญั หาในพืนทีแล้งซําซากหรือนํ าเค็ม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านสระลงเรือ หมู่ที 1
ตําบลสระลงเรือ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท

23,725,000 บาท
23,725,000 บาท
23,725,000 บาท
280,347,400 บาท
280,347,400 บาท
280,347,400 บาท
280,347,400 บาท
280,347,400 บาท

12,343,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านย่าสร้อย หมู่ที 8
ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านหนองหิน หมู่ที 6
ตําบลหนองบ่มกล้วย อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง

12,343,600 บาท
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(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านสะแกราบ หมู่ที 9
ตําบลสะแกราบ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านคีรีวนั หมู่ที 1
ตําบลศรีนาวา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านแหลมลิง หมู่ที 6
ตําบลบางกระเบา อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

12,343,600 บาท

12,343,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านจานใต้ หมู่ที 11
ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านสองคร หมู่ที 4
ตําบลหนองตะไก้ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านบัวพักเกวียน
หมู่ที 1 ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านหนองตะขบ
หมู่ที 4 ตําบลโคกตูม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์ 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านชุมชนเมืองใหม่
หมู่ที 2 ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านใหม่เริงกระพง
หมู่ที 13 ตําบลหินดาต อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านสงกระสา หมู่ที 1
ตําบลทุ่งยางเมือง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านทุ่งยังใต้ หมู่ที 3
ตําบลทุ่งยัง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านไร่ใน หมู่ที 1
ตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 1 แห่ง

12,343,600 บาท
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(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านคลองใหญ่พฒั นา
หมู่ที 9 ตําบลคลองไก่เถือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านเวินพระบาท
หมู่ที 1 ตําบลเวินพระบาท อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านนาสมบูรณ์
หมู่ที 10 ตําบลป่ าไร่ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

12,343,600 บาท

12,343,600 บาท

12,343,600 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที 7
ตําบลพานพร้าว อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 1 บ้านเขาพังอิฐ หมู่ที 5
ตําบลแพรกหา อําเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนําบาดาลระยะไกลเพือแก้ปญ
ั หา
ในพืนทีขาดแคลนนําหรือนําเค็ม รู ปแบบที 2 บ้านศรีสุข หมู่ที 7
ตําบลบ้านพร้าว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง
โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพนํ าบาดาลเพือพัฒนาเป็ นแหล่งนํ าต้นทุนขนาดใหญ่
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและประเมินศักยภาพนําบาดาลเพือพัฒนา
เป็ นแหล่งนําต้นทุนขนาดใหญ่ 11 พืนที
โครงการพัฒนานํ าบาดาลเพือความมันคงระดับชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนําทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)

33,475,400 บาท
31,084,000 บาท
31,084,000 บาท
31,084,000 บาท
31,084,000 บาท
412,292,500 บาท
412,292,500 บาท
412,292,500 บาท
412,292,500 บาท
412,292,500 บาท
412,292,500 บาท
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการนํ าเพือการบริโภค
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรู ้
เพือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(7) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
รัฐวิสาหกิจ
การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพืนทีเศรษฐกิจ
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
(1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้างทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)
(2) งานวางท่อขยายเขตจําหน่ายนําประปาเข้า หมู่ 3 - หมู่ 4
และหมู่ 10 ตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(3) งานวางท่อขยายเขตจําหน่ายนําประปา บริเวณถนนสาย SR
ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
(4) งานวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา พืนทีเทศบาลตําบลตะกาง
หมู่ 1 - หมู่ 3 ตําบลตะกาง อําเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง
(5) งานวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา แยกคลองทรายถนนสุขมุ วิท
ตามแนวถนนตากสิน - ถนนสายท่าแฉลบ อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

6,164,200 บาท
6,164,200 บาท
6,164,200 บาท
1,244,400 บาท
1,360,000 บาท
771,800 บาท
145,800 บาท
283,200 บาท
162,000 บาท
2,197,000 บาท

1,974,763,500 บาท
89,728,300 บาท
1,974,763,500 บาท
89,728,300 บาท
1,974,763,500 บาท
89,728,300 บาท
1,974,763,500 บาท
89,728,300 บาท
1,974,763,500 บาท
89,728,300 บาท
211,425,000 บาท
10,454,000 บาท
11,270,200 บาท
12,034,000 บาท

19,360,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่่มที่ ๑๘ (๒)
แผนงานบูรณาการ (๒)

ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
4,381,930,100 บาท
17,422,100 บาท

ปี 2566
5,125,116,600 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์
1. กระจายการท่องเทียวในมิตพิ นที
ื และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน
เพือให้การท่องเทียว เป็ นเครืองมือในการลดความเหลือมลําของสังคมไทย และเป็ นกลไกหลักในการขับเคลือนเศรษฐกิจ
ของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาการท่องเทียวทังระบบ มุง่ เน้นนักท่องเทียวกลุม่ คุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทียวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเทียว โดยมุง่ เน้นการพัฒนาการท่องเทียวในสาขาทีมีศกั ยภาพ
3. รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็ นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิงแวดล้อม
4. สร้างความเชือมันในเรืองความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเทียว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย เพือไม่ให้นักท่องเทียว
ถูกเอารัดเอาเปรียบ

2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รับประโยชน์ :
1. นักท่องเทียวชาวไทย
2. นักท่องเทียวชาวต่างประเทศ
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียว และประชาชนในชุมชนท้องถิน
2.2 พืนทีดําเนินการ : ทังในประเทศและต่างประเทศ

3. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่วยรับงบประมาณทีเป็ นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
หน่วยรับงบประมาณทีเกียวข้อง : 11 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ
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4. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเทียว
ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index
(TTCI) อยูใ่ นอันดับทีดีขนึ
- ตัวชีวัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเทียว
ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index
(TTCI) อยูใ่ นอันดับทีดีขนึ
(2) ผลสัมฤทธิ : รายได้จากการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : รายได้จากการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2565

ปี 2566

อันดับ

1 ใน 31

1 ใน 30

ล้านล้านบาท

1.5000

2.4000
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5. แผนภาพความเชือมโยง

5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 13 แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที 13
และแผนปฏิรูป
ประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที 5 การท่องเทียว

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 13

แผนปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

แผนย่อยที
แผนย่อยที
แผนย่อยที
แผนย่อยที
แผนย่อยที
แผนย่อยที

หมุดหมายที 2 : ไทยเป็ นจุดหมาย
ของการท่องเทียวทีเน้นคุณภาพ
และความยังยืน

เรือง เศรษฐกิจ

: การท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
: การท่องเทียวเชิงธุรกิจ
: การท่องเทียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
: การท่องเทียวสําราญทางนํา
: การท่องเทียวเชือมโยงภูมภิ าค
: การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเทียว

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ : การท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้ าหมายที 1 : การท่องเทียวคุณภาพสูงทีเชือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการทีมีศกั ยภาพอืน
เป้ าหมายที 2 : รายได้จากการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์เพิมมากขึน
เป้ าหมายที 3 : เมืองชุมชนทีมศี กั ยภาพด้านการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิมขึน
ตัวชีวัดที 1 : มีชุมชนท่องเทียวทีเป็ นชุมชนวิสาหกิจเพือสังคม เพิมขึน 50 ชุมชน
ตัวชีวัดที 2 : รายได้จากการท่องเทียวของเมืองท่องเทียวรอง เพิมขึนร้อยละ 10
ตัวชีวัดที 3 : รายได้จากการท่องเทียวของชาวไทย เพิมขึนร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ : การท่องเทียวเชิงธุรกิจ
เป้ าหมายที 1 : การท่องเทียวไทยเป็ นการท่องเทียวคุณภาพสูงทีเชือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการทีมีศกั ยภาพอืน
เป้ าหมายที 2 : รายได้จากการท่องเทียวเชิงธุรกิจเพิมขึน
เป้ าหมายที 3 : การเป็ นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติของไทย
ตัวชีวัดที 1 : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเทียวเชิงธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 5
ตัวชีวัดที 2 : อันดับของไทยในการเป็ นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ ตามดัชนี ICCA อยู่ใน 23 อันดับแรก
ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ : การท่องเทียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้ าหมายที 1 : ไทยมีศกั ยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ
เป้ าหมายที 2 : รายได้จากการท่องเทียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิมขึน
เป้ าหมายที 3 : สถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รบั มาตรฐานเพิมขึน
ตัวชีวัดที 1 : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเทียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5
ตัวชีวัดที 2 : อัตราการเพิมขึนของจํานวนสถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงสุขภาพทีได้รบั มาตรฐานการท่องเทียว ร้อยละ 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ การท่องเทียวสําราญทางนํ า
เป้ าหมายที 1 : การท่องเทียวไทยเป็ นการท่องเทียวคุณภาพสูงทีเชือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการทีมีศกั ยภาพอืน
ตัวชีวัดที 1 : อันดับขีดความสามารถด้านการท่องเทียวดีขนึ โดยมีอนั ดับรวมอยู่ใน 29 อันดับแรก ด้านความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัยอยู่ใน 70 อันดับแรก และด้านความยังยืนด้านสิงแวดล้อมอยู่ใน 10 อันดับแรก
ประเด็นยุทธศาสตร์การฯ พัฒนาระบบนิ เวศการท่องเทียว
เป้ าหมายที 1 : นักท่องเทียวมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มากขึน
เป้ าหมายที 2 : โครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการท่องเทียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขนึ
ตัวชีวัดที 1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเทียว TTCI อยู่ในอันดับ 1ใน70
ตัวชีวัดที 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางนํา TTCI อยู่ในอันดับ 1ใน50
ตัวชีวัดที 3 : ผูป้ ระกอบการและแหล่งท่องเทียวได้รบั มาตรฐานการท่องเทียวไทย เพิมขึนร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชีวัดที 4 : ชุมชนท่องเทียวได้รบั มาตรฐานการท่องเทียวโดยชุมขน เพิมขึนไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 50 ชุมชน

เป้ าหมาย : อุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยเน้นคุณค่า และความยังยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้อย่างทัวถึง
พร้อมรับมือกับการเปลียนแปลง
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
, .
เงินนอกงบประมาณ*
- ล้านบาท

ล้านบาท

หมายเหตุ * เปนจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจาย

เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตัวชีวัด

เป้ าหมายที : อุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยเน้นคุณค่า และความยังยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม มีความสมดุล และกระจายรายได้อย่างทัวถึง พร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงทุกรูปแบบ
ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า 2.4000 ล้านล้านบาท
ตัวชีวัดที 2 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเทียวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index(TTCI) อยู่ในอันดับ ใน

แนวทาง/ตัวชีวัด

แนวทางที .1 : ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเทียว
ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง
ตัวชีวัด
1. รายได้จากการท่องเทียวศักยภาพสูงเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

แนวทางที .2 : ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเทียวเพือกระจายรายได้อย่างทัวถึง
ตัวชีวัด
1. จํานวนเมืองและชุมชนทีมีศกั ยภาพด้านการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า เมือง
2. รายได้จากการท่องเทียวเมืองท่องเทียวเมืองรองเฉลียทุกเมืองเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
3. จํานวนผูป้ ระกอบการภาคการท่องเทียวได้รบั การพัฒนาศักยภาพสูก่ ารท่องเทียววิถใี หม่เพิมขึน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

หน่ วยงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1. กรมการท่องเทียว
- โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
2. องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การ
มหาชน)
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
2. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
2. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
รัฐวิสาหกิจ
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
2. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
- โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
- โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1. กรมการท่องเทียว
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว
- โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
2. องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การ
มหาชน)
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน

รวมงบประมาณรายจ่าย , .

รวมงบประมาณรายจ่าย

ทีรับผิดชอบ
โครงการ

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
สํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา

ล้านบาท

.

ล้านบาท

แนวทางที .3 : ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืน
ตัวชีวัด
1. แหล่งท่องเทียวและสถานประกอบการได้รบั มาตรฐานการท่องเทียวไทยเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเทียวอยู่ในอันดับ ใน
3. อันดับขีดความสามารถด้านความยังยืนของสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1ใน 108

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
2. กรมการท่องเทียว
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
3. องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงคมนาคม
1. กรมเจ้าท่า
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
2. กรมทางหลวงชนบท
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
3. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
- โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
รัฐวิสาหกิจ
1, องค์การสวนพฤกษศาสตร์
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
รวมงบประมาณรายจ่าย , .
ล้านบาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จําแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจํา
รายจ่ายลงทุน

5,125,116,600
2,375,153,000
2,749,963,600

บาท
บาท
บาท

6.2 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่ วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
รวมทังสิน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
2. กรมการท่องเทียว
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเทียว
คุณภาพในพืนทีเมืองรอง
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
3. องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
(องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเทียว
คุณภาพในพืนทีเมืองรอง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน

ปี 2565
4,381.9301
66.0000
66.0000
66.0000

งบดําเนิ นงาน
58.3800
-

ปี 2566
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2,650.6196
2,028.0590
388.0580
60.2000
60.2000
60.2000
-

482.4267
57.8711
57.8711

-

64.0000
-

227.8116
19.3836

-

64.0000
-

9.2755
11.6912

-

160.4887

-

20.4120

-

เพิม/ลด จาก ปี 2565
จํานวน
ร้อยละ
743.1865 16.96
-5.8000 -8.79
-5.8000 -8.79
-5.8000 -8.79

280.8538
58.6800
58.6800

526.6974
58.6800
58.6800

44.2707
0.8089
0.8089

-

222.1738
6.6356

286.1738
6.6356

58.3622 25.62
-12.7480 -65.77

-

6.7939
25.5842

6.7939
25.5842

-2.4816 -26.75
13.8930 118.83

-

166.7037

230.7037

-

-

6.8053

6.8053

-13.6067 -66.66

-

-

-

2.8322

2.8322

2.8322 100.00

6.5606
196.7440

-

-

181.8436

6.8189
-

6.8189
181.8436

0.2583
-14.9004

76.9727

-

-

64.5321

-

64.5321

-12.4406 -16.16

98.6414

-

-

56.1869

-

56.1869

-42.4545 -43.04

21.1299
-

-

-

61.1246
17.9555
0.3380
0.3380
7.8830
7.8830

-

61.1246
17.9555
0.3380
0.3380
7.8830
7.8830

39.9947
17.9555
0.3380
0.3380
7.8830
7.8830

-

-

-

9.7345
1.5000

-

9.7345
1.5000

9.7345 100.00
1.5000 100.00

-

-

-

8.2345

-

8.2345

8.2345 100.00

-

64.0000

181.8436
-

รวม
5,125.1166
60.2000
60.2000
60.2000

70.2150

9.18
1.40
1.40

43.75

3.94
-7.57

189.28
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

400
หน่ วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กระทรวงคมนาคม
1. กรมเจ้าท่า
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
2. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
2. กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
4. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
2. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
3. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
2. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น

ปี 2565
3.3378
3.3378
3.3378
1,571.6092
255.0366
255.0366

งบดําเนิ นงาน
3.3378
3.3378
3.3378
-

ปี 2566
งบเงินอุดหนุ น
1,689.4982
357.2886
357.2886
-

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
3.3378
3.3378
3.3378
1,689.4982
357.2886
357.2886

เพิม/ลด จาก ปี
จํานวน
117.8890
102.2520
102.2520

2565
ร้อยละ
7.50
40.09
40.09

-

1,332.2096
1,332.2096

15.6370
15.6370

1.19
1.19

1,316.5726
1,316.5726

-

1,332.2096
1,332.2096

-

138.7766
74.6099
74.6099

-

110.3493
72.3963
72.3963

3.0000
-

65.7830
54.2000
54.2000

179.1323
126.5963
126.5963

40.3557
51.9864
51.9864

29.08
69.68
69.68

9.0000
9.0000
52.1667
52.1667

-

37.9530
37.9530

-

11.5830
11.5830
-

11.5830
11.5830
37.9530
37.9530

2.5830
2.5830
-14.2137
-14.2137

28.70
28.70
-27.25
-27.25

3.0000
3.0000

-

690.0103
45.0000
45.0000
645.0103
645.0103

45.0000
45.0000
45.0000
-

776.5748
776.5748
776.5748

3.0000
3.0000

-

3.0000
3.0000

-

-

-

-

821.5748
45.0000
45.0000
776.5748
776.5748

131.5645
131.5645
131.5645

19.07
20.40
20.40
-2.51
-2.51
-2.51

11.5600
11.5600
11.5600

-

-

-

11.2700
11.2700
11.2700

11.2700
11.2700
11.2700

-0.2900
-0.2900
-0.2900

51.1333
17.9461
15.8497

-

-

-

30.1512
18.6412
17.2960

30.1512
18.6412
17.2960

-20.9821 -41.03
0.6951 3.87
1.4463 9.13

2.0964
21.1872
21.1872

-

-

-

1.3452
-

1.3452
-

-0.7512 -35.83
-21.1872 -100.00
-21.1872 -100.00

12.0000
12.0000

-

-

-

11.5100
11.5100

11.5100
11.5100

-0.4900
-0.4900

-4.08
-4.08
59.36
-

8.0036
2.7000
2.7000

10.0422
2.7000
2.7000

-

2.7126
-

-

12.7548
2.7000
2.7000

4.7512
-

1.1101
1.1101

3.0896
3.0896

-

-

-

3.0896
3.0896

1.9795 178.32
1.9795 178.32

401
หน่ วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
3. กรมอนามัย
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
4. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
รัฐวิสาหกิจ
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
2. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน

-

ปี 2566
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
4.2526
4.2526

เพิม/ลด จาก ปี 2565
จํานวน
ร้อยละ
0.0591 1.41
0.0591 1.41

-

2.7126
2.7126

-

2.7126
2.7126

2.7126 100.00
2.7126 100.00

1,762.3473
183.6405
183.6405

-

1,772.5446
183.6405
183.6405

413.4720 30.42
-21.3595 -10.42
-21.3595 -10.42

1,578.7068
1,236.2908
342.4160

-

1,578.7068
1,236.2908
342.4160

424.6342
341.9569
82.6773

-

10.1973
10.1973

ปี 2565
งบดําเนิ นงาน
4.1935
4.2526
4.1935
4.2526
-

-

1,359.0726
205.0000
205.0000

-

1,154.0726
894.3339
259.7387

-

-

-

งบลงทุน

10.1973
10.1973
10.1973

-

36.79
38.24
31.83

10.1973 100.00
10.1973 100.00

402
7. เป้ าหมายและตัวชีวัด แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด
เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

ปี 2565
หน่ วยนับ

หน่ วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

รวมทังสิน
เป้ าหมายที 1 : อุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยเน้นคุณค่า
และความยังยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม มีความสมดุล
และกระจายรายได้อย่างทัวถึง พร้อมรับมือกับการเปลียนแปลง
ทุกรูปแบบ

-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

-

-

ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดที 2 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเทียว
ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index
(TTCI) อยูใ่ นอันดับ 1 ใน 30

ล้านล้านบาท
อันดับ

1.5000
1 ใน 31

-

-

1,564.6493

-

1,922.9559

358.3066

22.90

ร้อยละ

10

-

10

-

-

-

-

-

66.0000

-

60.2000

-5.8000

-8.79

-

-

66.0000

-

60.2000

-5.8000

-8.79

-

-

66.0000

-

60.2000

-5.8000

-8.79

-

-

17.6846

-

17.0000

-0.6846

-3.87

เมือง

10

-

10

-

-

-

ร้อยละ

80

-

80

-

-

-

-

-

18.0000

-

-

งาน
-

4
-

5.5000

-

5.3000

เมือง

-

-

2

-

-

-

เมือง

-

-

2

-

-

-

ร้อยละ
เมือง
แห่ง

3
20

-

80
-

-

-

-

เมือง

2

-

-

-

-

-

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.1 : ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์
สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเทียวให้มีคณ
ุ ค่าและมูลค่าสูง
ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียวศักยภาพสูงเพิมขึน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธุรกิจ
ในพืนทีทีมีศกั ยภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
เมืองให้รองรับการจัดงานท่องเทียวเชิงธุรกิจ
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละความเชือมันในการจัดประชุม
และแสดงสินค้าภายในประเทศ

กิจกรรม สนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์ระดับโลก
ทีได้รบั การประมูลสิทธิ ในพืนที Thailand Riviera
ตัวชีวัดกิจกรรม การจัดงานเมกะอีเวนท์/เทศกาลนานาชาติ

กิจกรรม ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนทัวไทย
ตัวชีวัดกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่
ภายใต้รูปแบบกิจกรรม 7 Themes
ตัวชีวัดกิจกรรม การยกระดับการพัฒนาและการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนสู่ Product MICE Premium
ตัวชีวัดกิจกรรม ความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่
ตัวชีวัดกิจกรรม เส้นทางไมซ์เพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม พืนทีชุมชนทีสามารถรองรับ
การจัดกิจกรรมไมซ์
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนเมืองทีมีการพัฒนา
ยกระดับ Product MICE Premium

งบประมาณ

4,381.9301
4,381.9301

-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

2.4000
1 ใน 30

งบประมาณ
จํานวน

ร้อยละ

5,125.1166
5,125.1166

743.1865
743.1865

16.96
16.96

-

-

-

-18.0000 -100.00

-0.2000

-3.64
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กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม
เรือสําราญและอาหารพืนถินผ่านงานไมซ์
ตัวชีวัดกิจกรรม เส้นทาง (Routing) เชือมโยงชุมชน
ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมเรือสําราญและมีอตั ลักษณ์
อาหารพืนถินทีสามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ได้
ตัวชีวัดกิจกรรม งานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ
ทีมีการเจรจาธุรกิจ

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธุรกิจเชือมโยง
ภูมภิ าคและภูมภิ าคอาเซียน
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละความเชือมันในการจัดประชุม
และแสดงสินค้าภายในประเทศ
ตัวชีวัดกิจกรรม งานสัมมนาระดับนานาชาติ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวน Lead งานทีกลุม่ GMS
จะเข้ามาจัดในประเทศไทย
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนนักเดินทางไมซ์ กลุม่ GMS
เดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทยสูงขึน

กิจกรรม ยกระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต
และอันดามันในการเป็ นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก
ตัวชีวัดกิจกรรม Specialized Expo

2. กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
2.1 กรมการท่องเทียว
โครงการที 1 : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
กิจกรรม ผลักดันตลาดเชิงรุก
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการท่องเทียวไทย
ตัวชีวัดกิจกรรม เส้นทางท่องเทียวทีได้รบั การพัฒนาห้องนํา
สาธารณะให้มมี าตรฐาน

โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม ส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
ตัวชีวัดกิจกรรม แผนทีเส้นทางท่องเทียวเชือมโยง
Dinosaur Road Trip ได้รบั การออกแบบ ไม่นอ้ ยกว่า

2.2 องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทียวในพืนทีพิเศษ
ตัวชีวัดกิจกรรม เมืองในพืนทีเตรียมประกาศพืนทีพิเศษ
ได้รบั การเตรียมความพร้อมตามองค์ประกอบของการเข้า
เป็ นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

ปี 2565
หน่ วยนับ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

เส้นทาง

8

-

งาน

2

-

-

-

ร้อยละ

80

งาน
Lead งาน

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน
-

งบประมาณ
5.9000

-

ร้อยละ
-

8

-

-

-

2

-

-

-

-

20.0000

1.0846

-

80

-

-

-

-

-

4
8

-

-

-

ร้อยละ

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.0000

12.0000

งาน
-

-

107.9169

1
-

65.8130

-42.1039 -39.02

-

-

9.2755

-

9.6261

0.3506

-

-

9.2755

-

6.7939

-2.4816 -26.75

-

-

9.2755

-

6.7939

-2.4816 -26.75

กิจกรรม

-

-

2

-

-

-

เส้นทาง

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8322

2.8322

100.00

-

-

-

-

2.8322

2.8322

100.00

เส้นทาง

-

-

1

-

-

-

-

98.6414

-

56.1869

-42.4545 -43.04

-

-

98.6414

-

56.1869

-42.4545 -43.04

-

-

32.6654

-

20.2963

-12.3691 -37.87

เมือง

2

2

-

5.9000

18.9154

-

จํานวน

-

5.73

100.00

3.78

-

-

404

เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของ
เมืองสร้างสรรค์
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนเมืองในพืนทีพิเศษได้รบั การพัฒนา
ตามแนวทาง UNESCO

3. กระทรวงวัฒนธรรม
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม ส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูง
ทีหลากหลายและโดดเด่น
ตัวชีวัดกิจกรรม รายได้จากการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า

3.2 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม การสร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนประชาชนทีเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพือ
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนสินค้าและบริการทีได้รบั การพัฒนา
สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายมีการรับรู ้
ในการนําศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพือต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ

4. กระทรวงสาธารณสุข
4.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม พัฒนาการนวดไทย การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เชือมโยง
การท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูป้ ระกอบการทีได้รบั การถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นการท่องเทียวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกมีรายได้เพิมขึน

ปี 2565
หน่ วยนับ
-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

เมือง

3

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

งบประมาณ
65.9760

เป้ าหมาย
จํานวน
-

งบประมาณ
35.8906

จํานวน
ร้อยละ
-30.0854 -45.60

5

-

-

-

27.8497

-

28.8060

0.9563

3.43

-

15.8497

-

17.2960

1.4463

9.13

-

-

15.8497

-

17.2960

1.4463

9.13

-

-

15.8497

-

17.2960

1.4463

9.13

ล้านบาท

30

30

-

-

-

-

12.0000

-

11.5100

-0.4900

-4.08

-

-

12.0000

-

11.5100

-0.4900

-4.08

-

-

12.0000

-

11.5100

-0.4900

-4.08

คน

6,500

-

6,500

-

-

-

รายการ

8

-

8

-

-

-

ร้อยละ

75

-

75

-

-

-

ร้อยละ

100

-

100

-

-

-

-

-

3.8101

-

5.7896

1.9795

51.95

-

-

2.7000

-

2.7000

-

-

-

-

2.7000

-

2.7000

-

-

-

-

2.7000

-

2.7000

-

-

ราย

500

-

-

-

-

-

-

500

-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

1.1101

-

1.1101

-

3.0896

1.9795

178.32

-

-

1.1101

-

3.0896

1.9795

178.32

ร้อยละ

5

10

-

-

-

-

-

1,359.0726

-

1,762.3473

403.2747

29.67

-

-

205.0000

-

183.6405

-21.3595 -10.42

-

-

205.0000

-

183.6405

-21.3595 -10.42

-

-

205.0000

-

183.6405

-21.3595 -10.42

ร้อยละ

100

-

-

1,154.0726

-

-

-

-

ล้านคน/ครัง

800

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการรับรูส้ อของคนไทย
ื

ล้านคน-ครัง

50

โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

-

-

-

-

รายการ

20

ร้อยละ

10

-

-

ล้านคน/ครัง

14

-

ร้อยละ

10

-

ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการเพิมขึนของจํานวน
สถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ได้รบั มาตรฐานตามทีกําหนด

5. รัฐวิสาหกิจ
5.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
(กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา)
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรม
และการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของรายการแข่งขัน
และกิจกรรมกีฬาทีได้รบั การสนับสนุนตามแผน

5.2 การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
(กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา)
โครงการที 1 : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
กิจกรรม ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการรับรูป้ ระเทศไทย
ของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ

กิจกรรม ส่งเสริมตลาดในประเทศ

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนสินค้าและบริการทางการท่องเทียว
ทีสร้างสรรค์ใหม่ทพร้
ี อมเสนอขาย
ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการรับรูป้ ระเทศไทยในฐานะ
แหล่งท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

-

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน
-

4.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียว
ศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา เมืองสุขภาพ
และการท่องเทียวเชิงสุขภาพ

เป้ าหมาย
จํานวน
-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ

-

-

100

งบประมาณ
3.0896

จํานวน
ร้อยละ
1.9795 178.32

-

-

-

1,578.7068

424.6342

36.79

894.3339

-

1,236.2908

341.9569

38.24

366.4089

-

719.8108

353.4019

96.45

-

-

-

527.9250

1,000
-

516.4800

80

-

-

259.7387

-

342.4160

82.6773

31.83

144.8878

-

141.5792

-3.3086

-2.28

-

25

-

-

-

-

10

-

-

-

-

60.3921

25.7594

74.38

100

-

-

-

10

-

-

-

-

34.6327

-11.4450

-

-2.17
-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการรับรูข้ ้อมูลเกียวกับ
การท่องเทียวสําหรับกลุม่ ผูม้ รี ายได้สูง

ล้านคน/ครัง

15

-

100

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวสําราญทางนํา

ร้อยละ

10

-

10

-

-

-

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธุรกิจและกีฬา

-

-

-

52.3511

23.9385

84.25

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการรับรูป้ ระเทศไทยในฐานะ
แหล่งท่องเทียวเชิงกีฬา
ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวเชิงธุรกิจและกีฬา

ล้านคน-ครัง

16

-

95

-

-

-

ร้อยละ

5

-

5

-

-

-

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวเชือมโยงกลุม่ อาเซียน

-

-

-

21.2661

ล้านคน/ครัง

5

-

5

-

-

-

ร้อยละ

5

-

5

-

-

-

-

-

130.7879

-

182.9415

52.1536

39.88

เมือง

3

-

2

-

-

-

ร้อยละ

5

-

5

-

-

-

ร้อยละ

10

-

10

-

-

-

-

-

59.7937

-

100.3330

40.5393

67.80

-

-

38.6638

-

39.2084

0.5446

1.41

-

-

11.6912

-

25.5842

13.8930

118.83

-

-

11.6912

-

25.5842

13.8930

118.83

ชุมชน

150

-

50

-

-

-

ราย

150

-

160

-

-

-

-

-

20.4120

-

6.8053

-13.6067 -66.66

-

-

20.4120

-

6.8053

-13.6067 -66.66

แผน

-

-

1

-

-

-

คน

1,000

-

-

-

-

-

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวสําราญทางนํา

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนการรับรูก้ ารท่องเทียว
เชือมโยงอาเซียนจากการดําเนินงานของ ททท.
ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติทเดิ
ี นทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
การท่องเทียวเพือกระจายรายได้อย่างทัวถึง
ตัวชีวัดที 1 : จํานวนเมืองและชุมชนทีมีศกั ยภาพด้านการท่องเทียว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมือง
ตัวชีวัดที 2 : รายได้จากการท่องเทียวเมืองท่องเทียวเมืองรองเฉลีย
ทุกเมืองเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ตัวชีวัดที 3 : จํานวนผูป้ ระกอบการภาคการท่องเทียวได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพสูก่ ารท่องเทียววิถใี หม่เพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

1. กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1.1 กรมการท่องเทียว
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนชุมชนท่องเทียวทีได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเขา้ สูม่ าตรฐานการท่องเทียวไทย
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทียว
ทีได้รบั การพัฒนาศักยภาพเขา้ สูม่ าตรฐานการท่องเทียวไทย

โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้า
และบริการท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการ
ท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
ตัวชีวัดกิจกรรม แผนปฏิบตั ิการพัฒนาเมืองสปา
นําพุรอ้ นต้นแบบ
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูป้ ระกอบการการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

งบประมาณ
27.4760

28.4126

24.3296

เป้ าหมาย
จํานวน
-

งบประมาณ
66.8275

จํานวน
ร้อยละ
39.3515 143.22

-3.0635 -12.59
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ปี 2565
หน่ วยนับ
แห่ง

เป้ าหมาย
จํานวน
1

เส้นทาง
แบบ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

1
10

-

ฉบับ

-

-

-

-

-

-

ชุมชน

20

ชุมชน

งบประมาณ

งบประมาณ
-

-

ร้อยละ
-

-

-

-

-

1

-

-

-

6.5606

-

6.8189

0.2583

3.94

6.5606

-

6.8189

0.2583

3.94

-

20

-

-

-

-

-

8

-

-

-

แห่ง

10

-

-

-

-

-

-

-

21.1299

-

61.1246

39.9947

189.28

-

-

21.1299

-

61.1246

39.9947

189.28

-

-

-

-

53.0627

53.0627

100.00

ชุมชน

8

-

20

-

-

กิจกรรม การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน

-

-

-

8.0619

ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนทีได้รบั การพัฒนาตามเกณฑ์
การพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชนของประเทศไทย
(CBT Thailand)

ชุมชน

19

-

20

-

-

-

-

-

-

-

10.0725

10.0725

100.00

-

-

-

-

0.3380

0.3380

100.00

-

-

-

-

0.3380

0.3380

100.00

-

-

-

-

0.3380

0.3380

100.00

ร้อยละ
ร้อยละ
-

-

-

10
10
-

9.7345

9.7345

100.00

-

-

-

-

1.5000

1.5000

100.00

-

-

-

-

1.5000

1.5000

100.00

ชุมชน
นวัตกรรม
ราย

-

-

1
2
15

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งท่องเทียวเชิงสุขภาพประเภท
แหล่งนําพุรอ้ นธรรมชาติทได้
ี รบั การพัฒนา
ตัวชีวัดกิจกรรม เส้นทางท่องเทียวนําพุรอ้ นได้รบั การพัฒนา
ตัวชีวัดกิจกรรม แบบรูปรายการสิงอํานวยความสะดวก
เพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพได้รบั การออกแบบ
ตัวชีวัดกิจกรรม รายงานผลการศึกษาการจัดตังวิสาหกิจ
เพือสังคม (Social Enterprise)

โครงการที 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนโคกหนองนาโมเดลได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเทียวเพือเป็ นต้นแบบในการจัดการ
ท่องเทียวโดยชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนท่องเทียวต้นแบบได้รบั การพัฒนา
ตามหลักการ CBT Smart Environment
ตัวชีวัดกิจกรรม เมือง ชุมชน ทีได้รบั การพัฒนา
และยกระดับอัตลักษณ์เพือการท่องเทียว

1.2 องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวในพืนทีพิเศษ
และการท่องเทียวชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนชุมชนทีได้รบั การผลักดันเข้า
สูต่ ลาดอุตสาหกรรมท่องเทียวเพิมขึน

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนนักท่องเทียวเพิมขึน
ตัวชีวัดกิจกรรม รายได้จากการท่องเทียวเพิมขึน

2.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้า
และบริการท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการ
ท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
ตัวชีวัดกิจกรรม สร้างชุมชนท่องเทียวทีมีศกั ยภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนนวัตกรรม
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูป้ ระกอบการเข้าเป็ นสมาชิก
กลุม่ ท่องเทียวชุมชน เพืมขึน

21.1299

จํานวน

-

-13.0680 -61.85

-
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ปี 2565
หน่ วยนับ

-

-

-

-

8.2345

8.2345

100.00

ราย

-

-

40

-

-

-

เส้นทาง

-

-

1

-

-

-

ร้อยละ

-

-

15

-

-

-

-

-

3.3378

-

3.3378

-

-

-

-

3.3378

-

3.3378

-

-

-

-

3.3378

-

3.3378

-

-

-

-

3.3378

-

3.3378

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
ของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุม่ เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ และมีความพร้อมในการรองรับ
การท่องเทียวเชิงเกษตรได้

แหล่ง

77

-

56

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนทีเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิมขึนหลังร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

ร้อยละ

10

-

12

-

-

-

-

-

9.0000

-

11.5830

2.5830

28.70

-

-

9.0000

-

11.5830

2.5830

28.70

-

-

9.0000

-

11.5830

2.5830

28.70

-

-

9.0000

-

11.5830

2.5830

28.70

แห่ง

7

-

9

-

-

-

ราย

-

-

70,000

-

-

-

ช่องทาง

-

-

2

-

-

-

ร้อยละ

100

-

100

-

-

-

-

-

45.0000

-

45.0000

-

-

-

-

45.0000

-

45.0000

-

-

-

-

45.0000

-

45.0000

-

-

-

-

45.0000

-

21.0000

ชุมชน

100

-

50

-

-

-

ร้อยละ

5

-

10

-

-

-

กิจกรรม พัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี

-

-

-

-

24.0000

24.0000

100.00

ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนทีได้รบั การพัฒนาเส้นทางท่องเทียว

ชุมชน

-

-

50

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ได้รบั การพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนเส้นทางการท่องเทียว
ตามวิถขี องชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม สถานประกอบการทีเข้าร่วมกิจกรรม
มีรายได้เพิมขึนเฉลียไม่นอ้ ยกว่า

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทียววิถเี กษตร

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
4.1 กรมทรัพยากรธรณี
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม บูรณาการให้เกิดการท่องเทียวเชิงธรณี
ในพืนทีแหล่งมรดกธรณี
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งมรดกธรณีในพืนทีเป้ าหมายได้รบั
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพือนําไปสูแ่ หล่งท่องเทียว
เชิงสร้างสรรค์ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม ผูเ้ ยียมชมทุกช่องทางในพืนทีเป้ าหมาย
ในการดําเนินงาน ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดกิจกรรม รูปแบบการท่องเทียวผ่านสือ
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิมขึนอย่างน้อย
ตัวชีวัดกิจกรรม ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีมคี วามถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

5. กระทรวงมหาดไทย
5.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์

ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนท่องเทียวได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมธุรกิจท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์เพิมขึน

-

ปี 2566
เป้ าหมาย
จํานวน
-

โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน

เป้ าหมาย
จํานวน
-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

งบประมาณ

งบประมาณ
8.2345

จํานวน
ร้อยละ
8.2345 100.00

-24.0000 -53.33
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ปี 2565
หน่ วยนับ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

ตัวชีวัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์เพิมขึน

ร้อยละ

เป้ าหมาย
จํานวน
-

6. กระทรวงแรงงาน
6.1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
กิจกรรม พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเทียวและบริการ

-

-

11.5600

-

-

-

11.5600

-

-

-

-

คน

4,624

-

-

2.0964

-

1.3452

-0.7512 -35.83

-

-

2.0964

-

1.3452

-0.7512 -35.83

-

-

2.0964

-

1.3452

-0.7512 -35.83

-

-

2.0964

-

1.3452

-0.7512 -35.83

ล้านบาท

3

-

3

-

-

-

แนวทางการดําเนิ นงานที 1.3 : ยกระดับการบริการและการบริหาร
จัดการการท่องเทียวอย่างยังยืน

-

-

2,686.4929

-

3,019.2192

332.7263

12.39

ตัวชีวัดที 1 : แหล่งท่องเทียวและสถานประกอบการได้รบั มาตรฐาน
การท่องเทียวไทยเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ตัวชีวัดที 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเทียวอยูใ่ นอันดับ 1 ใน 80
ตัวชีวัดที 3 : อันดับขีดความสามารถด้านความยังยืนของสิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอยูใ่ นอันดับ 1ใน 108

ร้อยละ

10

-

10

-

-

-

อันดับ

1 ใน 70

-

1 ใน 80

-

-

-

อันดับ

1 ใน 110

-

1 ใน 108

-

-

-

-

-

314.7161

-

360.5514

45.8353

14.56

-

-

57.8711

-

58.6800

0.8089

1.40

-

-

57.8711

-

58.6800

0.8089

1.40

-

-

57.8711

-

58.6800

0.8089

1.40

ร้อยละ

20

20

-

-

-

-

-

179.8723

-

237.3393

57.4670

31.95

-

-

19.3836

-

6.6356

-12.7480 -65.77

-

-

19.3836

-

6.6356

-12.7480 -65.77

แผน

-

-

1

-

-

-

แห่ง
แผน

2
50

-

-

-

-

-

ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแรงงานเข้ารับการฝึ กอบรมฝี มอื
ได้ไม่ตากว่
ํ าเป้ าหมาย

7. กระทรวงวัฒนธรรม
7.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
ตัวชีวัดกิจกรรม รายได้จากการท่องเทียวชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า

1. กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาความปลอดภัย และอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม ร้อยละของเรืองร้องเรียนจากนักท่องเทียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติลดลง ไม่นอ้ ยกว่า

1.2 กรมการท่องเทียว
โครงการที 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กิจกรรม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสงแวดล้อม
ิ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
ตัวชีวัดกิจกรรม แผนพัฒนาเส้นทางท่องเทียวเชือมโยง
แหล่งท่องเทียวได้รบั การศึกษา
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งท่องเทียวได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม แผนพัฒนาการท่องเทียวเชิงพืนที
ทีได้รบั การศึกษา

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน
10

งบประมาณ
-

ร้อยละ
-

11.2700 -

0.2900

-2.51

-

11.2700 -

0.2900

-2.51

11.5600

-

11.2700 -

0.2900

-2.51

11.5600

-

11.2700 -

0.2900

-2.51

4,900

-

-

-

-

-

-

จํานวน
-
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โครงการที 2 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม ยกระดับบริการความปลอดภัย
และการบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
ตัวชีวัดกิจกรรม นักท่องเทียวมีความเชือมัน และพึงพอใจ
ในด้านการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ

1.3 องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม การพัฒนาสินค้าบริการและสิงอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนสินค้าบริการและสิงอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเทียวในพืนทีพิเศษเพิมขึน

กิจกรรม การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืน
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาพืนทีพิเศษ
มีการนําไปปฏิบตั ิ
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งท่องเทียวในพืนทีพิเศษ
ได้รบั การฟื นฟูตามแนวทางของ GSTC

กิจกรรม การให้บริการด้านองค์ความรูเ้ พือการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวอย่างยังยืน
ตัวชีวัดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รบั
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทียว

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม การพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการ
และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
วิถธี รรมชาติสูม่ าตรฐานสากลเพือเตรียมความพร้อม
รองรับกลุม่ นักท่องเทียวคุณภาพสูง เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และเพิมขีดความสามารถ
การแข่งขันพืนทีท่องเทียวจังหวัดภูมภิ าคตะวันตก
ตัวชีวัดกิจกรรม เพิมรายได้และเพิมการกระจายรายได้
จากกลุม่ นักท่องเทียวคุณภาพสูงสูพ่ นที
ื ท่องเทียวในภูมภิ าค
และกระตุน้ เศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเทียวสูช่ มุ ชน
ในพืนทีท่องเทียวจังหวัดภูมภิ าคตะวันตก 3 จังหวัด

ปี 2565
หน่ วยนับ
-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

-

-

ร้อยละ

80

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

160.4887

เป้ าหมาย
จํานวน
-

160.4887

-

230.7037

70.2150

80

-

-

76.9727

-

64.5321

-12.4406 -16.16

-

76.9727

-

64.5321

-12.4406 -16.16

-

-

21.4410

-

-

-21.4410 -100.00

แห่ง

3

-

-

-

-

-

-

34.2635

13.0728

โครงการ

4

-

4

-

-

-

แหล่ง

6

-

6

-

-

-

-

-

-

30.2686

แห่ง

7

-

7

-

-

-

-

-

-

-

7.8830

7.8830

100.00

-

-

-

-

7.8830

7.8830

100.00

-

-

-

-

7.8830

7.8830

100.00

-

-

-

-

7.8830

7.8830

100.00

ร้อยละ

-

-

30

-

-

งบประมาณ

-

21.1907

34.3410

งบประมาณ
230.7037

จํานวน
ร้อยละ
70.2150 43.75

43.75

-

61.69

-4.0724 -11.86

-
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3. กระทรวงคมนาคม
3.1 กรมเจ้าท่า
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุน
การท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนโครงสร้างพืนฐาน
เพือสนับสนุนการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม ปริมาณเนือดิน
ตัวชีวัดกิจกรรม ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด

กิจกรรม การเสริมทรายชายหาดป้ องกันการกัดเซาะ
เพือสนับสนุนการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนรูปแบบการเสริมทรายชายหาด
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง เพือสนับสนุนการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือ ขอบเขตของงานศึกษาทีกําหนด

3.2 กรมทางหลวงชนบท
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
ตัวชีวัดกิจกรรม ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
4.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
โครงการที 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กิจกรรม สร้างพิพธิ ภัณฑ์สงมี
ิ ชวี ติ ใต้ทะเลไทย
เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชีวัดกิจกรรม ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์สงมี
ิ ชวี ติ ใต้ทะเลไทย
เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม จัดการขยะในแหล่งท่องเทียว เพือฟื นฟู
ระบบนิเวศทางทะเล
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งท่องเทียวทางทะเลได้รบั การจัดการ
ขยะอย่างเป็ นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเทียว
6 จังหวัด

กิจกรรม ติดตังทุน่ แพลอยนําเพือเพิมศักยภาพ
การท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเล ฝังอันดามัน
ตัวชีวัดกิจกรรม เสริมศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ
ทางทะเลฝังอันดามันโดยการติดตังทุ่นเเพลอยนําฝังอันดามัน

ปี 2565
หน่ วยนับ
-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

1,571.6092

เป้ าหมาย
จํานวน
-

-

255.0366

-

357.2886

102.2520

40.09

-

-

255.0366

-

357.2886

102.2520

40.09

-

-

242.4366

-

262.6716

20.2350

8.35

แห่ง

9

-

7

-

-

-

ลบ.ม.
ร้อยละ

100

-

200,000
100

-

-

-

-

-

-

94.6170

82.0170

แห่ง

2

-

3

-

-

-

ร้อยละ

100

-

100

-

-

-

-

-

1,316.5726

-

1,332.2096

15.6370

1.19

-

-

1,316.5726

-

1,332.2096

15.6370

1.19

-

-

1,316.5726

-

1,332.2096

15.6370

1.19

กม.
ร้อยละ

253.796
100

-

-

-

-

-

129.7766

-

167.5493

37.7727

29.11

-

-

74.6099

-

126.5963

51.9864

69.68

-

-

74.6099

-

126.5963

51.9864

69.68

-

-

74.6099

-

71.0661

-3.5438

-4.75

แห่ง

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1.3302

1.3302

จังหวัด

-

-

6

-

-

-

-

-

-

22.1000

22.1000

จังหวัด

-

-

2

-

-

งบประมาณ

12.6000

-

231.771
100

งบประมาณ
1,689.4982

จํานวน
ร้อยละ
117.8890
7.50

650.93

100.00

-

100.00

-

412

เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด

ปี 2565
หน่ วยนับ
-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

จังหวัด

กิจกรรม ติดตังทุน่ ผูกเรือเพือการอนุรกั ษ์ปะการัง
ในพืนทีท่องเทียวทางทะเล

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

-

เป้ าหมาย
จํานวน
-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

10.0000

10.0000

ตัวชีวัดกิจกรรม ติดตังทุ่นผูกเรือเพือการอนุ รกั ษ์
เเนวปะการังในพืนทีท่องเทียวทางทะเล

จังหวัด

-

-

5

-

-

4.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โครงการที 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กิจกรรม เพิมศักยภาพการท่องเทียวเชิงอนุรกั ษ์

-

-

52.1667

-

37.9530

-14.2137 -27.25

-

-

52.1667

-

37.9530

-14.2137 -27.25

-

-

52.1667

-

37.9530

-14.2137 -27.25

แห่ง
ร้อยละ

12
80

10
80

-

-

-

-

-

3.0000

-

3.0000

-

-

-

-

3.0000

-

3.0000

-

-

-

-

3.0000

-

3.0000

-

-

ชุมชน/พืนที

2

2

-

-

-

-

-

645.0103

-

776.5748

131.5645

20.40

-

-

645.0103

-

776.5748

131.5645

20.40

-

-

645.0103

-

776.5748

131.5645

20.40

-

-

645.0103

-

776.5748

131.5645

20.40

แห่ง

28

-

27

-

-

-

ร้อยละ

100

-

100

-

-

-

-

-

21.1872

-

-

-21.1872 -100.00

-

-

21.1872

-

-

-21.1872 -100.00

-

-

21.1872

-

-

-21.1872 -100.00

-

-

21.1872

-

-

-21.1872 -100.00

แห่ง

3

-

-

กิจกรรม ติดตังทุน่ แพลอยนําเพือเพิมศักยภาพ
การท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเล ฝังอ่าวไทย
ตัวชีวัดกิจกรรม เสริมศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ
ทางทะเลฝังอ่าวไทยโดยการติดตังทุ่นเเพลอยนําฝังอ่าวไทย

ตัวชีวัดกิจกรรม เพิมศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงอนุรกั ษ์
ตัวชีวัดกิจกรรม นักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านการดูแล
ความปลอดภัยในพืนทีอุทยานแห่งชาติเพิมขึน

4.3 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
โครงการที 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กิจกรรม สร้างงานสร้างรายได้ให้ชมุ ชน
ด้วยเครืองมือท่องเทียวชีวภาพ
ตัวชีวัดกิจกรรม ชุมชนทีอยู่ใกล้ชิดทรัพยากรและพืนที
อนุรกั ษ์ได้รบั การพัฒนายกระดับทังผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน

5. กระทรวงมหาดไทย
5.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาพืนทีเพือการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนพืนทีเพือการท่องเทียว
ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ตัวชีวัดกิจกรรม โครงสร้างพืนฐานทีได้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

6. กระทรวงวัฒนธรรม
6.1 กรมศิลปากร
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา สิงอํานวยความสะดวก
แหล่งท่องเทียวทางศิลปวัฒนธรรมเพือสร้าง
ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จํานวนแหล่งท่องเทียวได้รบั การปรับปรุง
พัฒนาเพือความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทียว

งบประมาณ

-

-

-

งบประมาณ
22.1000

จํานวน
ร้อยละ
22.1000 100.00

-

100.00

-

-
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เป้ าหมายและตัวชีวัด - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชีวัด
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชีวัด
ตัวชีวัดกิจกรรม แหล่งท่องเทียวได้รบั การปรับปรุง
พัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7. กระทรวงสาธารณสุข
7.1 กรมอนามัย
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และการจัดการอนามัยสิงแวดล้อมในพืนทีท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม จังหวัดในพืนทีท่องเทียวมีการส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการดําเนินการตามมาตรฐาน

7.2 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โครงการที 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางนํา
และทะเลแบบบูรณาการเพือการท่องเทียว
ทีประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ในเขตพืนที
ฝังทะเลอันดามัน
ตัวชีวัดกิจกรรม มีรบบปฏิบตั ิการฉุกเฉินทีครบวงจร
ทังทางบก ทางนํา และทางอากาศทีได้มาตรฐาน
คุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การท่องเทียวและสังคม

8. รัฐวิสาหกิจ
8.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม)
โครงการที 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
กิจกรรม เพิมศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็ น
แหล่งท่องเทียวคุณภาพ เพือรองรับการท่องเทียว
อย่างยังยืนของประเทศ
ตัวชีวัดกิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์ ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเพือรองรับการเป็ นแหล่งท่องเทียวคุณภาพ
และสร้างรายได้จากการท่องเทียว
ตัวชีวัดกิจกรรม ประชาชนผูใ้ ช้บริการท่องเทียว
สวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ
และเกิดความตระหนักในความสําคัญของ
ทรัพยากรพันธุพ์ ชื และสิงแวดล้อมในระดับมากขึนไป

ปี 2565
หน่ วยนับ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิม/ลด

ปี 2566

ร้อยละ

เป้ าหมาย
จํานวน
100

-

-

4.1935

-

-

-

งบประมาณ

เป้ าหมาย
จํานวน
-

งบประมาณ
-

-

ร้อยละ
-

-

6.9652

2.7717

66.10

4.1935

-

4.2526

0.0591

1.41

-

4.1935

-

4.2526

0.0591

1.41

-

-

4.1935

-

4.2526

0.0591

1.41

จังหวัด

76

-

76

-

-

-

-

-

-

-

2.7126

2.7126

100.00

-

-

-

-

2.7126

2.7126

100.00

-

-

-

-

2.7126

2.7126

100.00

ระบบ

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

10.1973

10.1973

100.00

-

-

-

-

10.1973

10.1973

100.00

-

-

-

-

10.1973

10.1973

100.00

-

-

-

-

10.1973

10.1973

100.00

แห่ง

-

-

1

-

-

-

ร้อยละ

-

-

80

-

-

-

-

จํานวน
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที 1 : อุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยเน้นคุณค่า และความยังยืนทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิงแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้อย่างทัวถึง พร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงทุกรูปแบบ
ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า 2.4000 ล้านล้านบาท
ตัวชีวัดที 2 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเทียวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30
แนวทางการดําเนิ นงานที 1.1 : ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเทียว
ให้มีคณ
ุ ค่าและมูลค่าสูง
ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียวศักยภาพสูงเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น

5,125,116,600 บาท

1,922,955,900 บาท

60,200,000 บาท
60,200,000 บาท
60,200,000 บาท
60,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
กรมการท่องเทียว
โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
1. งบรายจ่ายอืน

6,793,900 บาท
6,793,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครืองหมายมาตรฐาน
การท่องเทียวไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่าย Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางผ่ามิตทิ ะลุโลกล้านปี

6,793,900
2,832,200
2,832,200
2,832,200

องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรมพืนเมืองน่านและแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก พืนทีใช้สอย 3,100 ตร.ม. และสิงก่อสร้าง
ประกอบ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

56,186,900 บาท
56,186,900 บาท
56,186,900 บาท
- บาท

- บาท
261,332,000 บาท
87,000,000 บาท
174,332,000 บาท

415
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนกลาง
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเลย
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเมืองเก่าน่าน
5) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษอุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัย-ศรีสชั นาลัย-กําแพงเพชร
6) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
7) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเมืองพัทยาและพืนทีเชือมโยง
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพือส่งเสริมศักยภาพ
การขับเคลือนคลองท่อมเมืองสปานําพุรอ้ นต้นแบบ จังหวัดกระบี
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิถถี นวิ
ิ ถวี ฒั นธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จังหวัดภูเก็ต
3) ค่าใช้จ่ายในการเชือมโยงเส้นทางท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์
กลุม่ อารยธรรมทวารวดี จังหวัดราชบุรี
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนเมืองดนตรีสุพรรณบุรี
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมืองดนตรีโลก จังหวัดสุพรรณบุรี
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม “มหกรรมศิลปะเซรามิก
นานาชาติ” จังหวัดราชบุรี
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถถี นิ วิถไี ทย
7) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒั นธรรมไทย
เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน "สกุลช่างศรีเทพ" จังหวัดเพชรบูรณ์
9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครังที 36
จังหวัดลพบุรี

34,866,400
40,651,700
12,772,500
35,316,300
50,725,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,296,300 บาท
2,761,100 บาท
9,947,800 บาท
10,963,000 บาท
2,153,900 บาท
10,064,800 บาท

17,296,000 บาท
17,296,000 บาท
1,000,000 บาท
1,980,000 บาท
2,400,000 บาท
2,000,000 บาท
490,000 บาท
6,036,000 บาท
2,000,000 บาท
440,000 บาท
950,000 บาท
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัยเพือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็ นเมืองแห่งศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและยกระดับอาชีพนวดไทย อัตลักษณ์ไทย
สร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิมจากการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) การพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)
2) การจัดการแข่งขันกีฬาเชือมโยงการท่องเทียว เพือกระตุน้ เศรษฐกิจการขับเคลือน
ไทยไปด้วยกันภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาทียังยืน (Sports Tourism
Economic Triangle Festival 2023)
3) การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพือส่งเสริมการท่องเทียว (Sports
Tourism)

11,510,000
11,510,000
2,240,000
9,270,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,700,000 บาท
2,700,000 บาท
2,700,000 บาท
763,200 บาท
1,936,800 บาท
3,089,600
3,089,600
3,089,600
820,600
2,134,800
134,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

183,640,500
183,640,500
183,640,500
30,529,600

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
123,110,900 บาท
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การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียวช่วงนอกฤดูกาล
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือสารสนเทศ
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุน้ การใช้จ่ายนักท่องเทียวเพือพักผ่อน
ทัวไปกลุม่ ตลาดกลาง-บน
5) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพืนทีและช่วงเวลาการท่องเทียว
6) ค่าใช้จ่ายในการกระตุน้ การเดินทางของนักท่องเทียวไทย
7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเทียวสู่ความเป็ นคุณภาพ
ผ่านวิถไี ทย
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล
9) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเทียวกลุม่ ความสนใจพิเศษ
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิมขีดความสามารถให้พันธมิตร
ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
11) ค่าใช้จ่ายในการสือสารสร้างกระแสท่องเทียวและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิงแวดล้อม
12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเทียวศักยภาพสูงทีหลากหลายและโดดเด่น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียวเชือมโยงกลุม่ อาเซียน
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิมมูลค่าวิถไี ทย
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเทียวกลุม่ นิยมความหรูหรา
5) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเทียวสู่ชุมชน
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิมการใช้จ่ายของนักท่องเทียว
7) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเทียวกลุม่ สุขภาพ
8) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเทียวกลุม่ กีฬา

1,236,290,800
1,236,290,800
1,236,290,800
33,494,300
200,474,000
9,419,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

199,131,100 บาท
177,668,500 บาท
210,920,000 บาท
180,475,900 บาท
31,737,500 บาท
38,018,100 บาท
47,309,300 บาท
80,582,200 บาท
27,060,000 บาท
135,300,000
27,060,000
27,060,000
27,060,000
27,060,000
27,060,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
342,416,000 บาท
342,416,000 บาท
342,416,000
21,266,100
32,877,500
17,718,100
66,827,500
29,843,600
61,140,000
60,392,100
52,351,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที 1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเทียวเพือกระจายรายได้อย่างทัวถึง
182,941,500 บาท
ตัวชีวัดที 1 : จํานวนเมืองและชุมชนทีมีศกั ยภาพด้านการท่องเทียว ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมือง
ตัวชีวัดที 2 : รายได้จากการท่องเทียวเมืองท่องเทียวเมืองรองเฉลียทุกเมืองเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ตัวชีวัดที 3 : จํานวนผูป้ ระกอบการภาคการท่องเทียวได้รบั การพัฒนาศักยภาพสู่การท่องเทียววิถีใหม่เพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
กรมการท่องเทียว
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพือยกระดับชุมชน
เพือเข้าสู่มาตรฐาน
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพือยกระดับผู ้ประกอบการ
เพือเข้าสู่มาตรฐาน
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะ
ขันพืนฐานบุคลากรด้านการท่องเทียวอาเซียน
4) ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพือการท่องเทียวอันดามัน
เพือยกระดับศักยภาพของพืนทีกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามันสู่การท่องเทียว
อย่างยังยืน
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาคลองท่อมเมืองสปานําพุรอ้ นต้นแบบ
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเป็ นไปได้และกําหนดรูปแบบการจัดตังวิสาหกิจ
เพือสังคม (Social Enterprise) เพือการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเนินทราย
อย่างยังยืน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่าย CBT Smart Environment
2) ค่าใช้จ่ายการยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดล
ให้เป็ นชุมชนท่องเทียวต้นแบบ (ระยะที 2)
องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าพัฒนาระบบเชือมโยงฐานข้อมูลการท่องเทียวโดยชุมชน (SMART CBT) 1 ระบบ
2) ค่าใช้จ่ายเพือสร้างรายได้จากการท่องเทียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผา่ นตลาดมูลค่าสูง
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อยูด่ มี สี ุข

25,584,200 บาท
25,584,200 บาท
5,001,100 บาท
5,220,100 บาท
7,139,000 บาท

8,224,000
6,805,300
6,805,300
4,805,300

บาท
บาท
บาท
บาท

2,000,000
6,818,900
6,818,900
2,476,200

บาท
บาท
บาท
บาท

4,342,700 บาท
61,124,600
61,124,600
61,124,600
32,489,800
32,489,800
20,572,900
8,061,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญั ญา
ท้องถินบนเส้นทางท่องเทียวเชิงพุทธของชาวไทเลย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเทียวคุณภาพในพืนทีเมืองรอง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการเพชรบูรณ์เทียวเต็มปอด
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรม
อาหารเมืองรอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศกั ยภาพรองรับการ
เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งมรดกธรณี

338,000 บาท
338,000 บาท
338,000 บาท
338,000 บาท
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
8,234,500
8,234,500
8,234,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,234,500 บาท

3,337,800
3,337,800
3,337,800
745,000
1,800,800
462,000
330,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,583,000 บาท
11,583,000 บาท
9,000,000 บาท
2,583,000 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเทียวและบริการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมประวัตศิ าสตร์
และวิถชี ุมชนจังหวัดเลย : "เลย งามศิลป์ ถินผ้าฝ้ าย สายหมอกและดอกไม้"
แนวทางการดําเนิ นงานที 1.3 : ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเทียวอย่างยังยืน
ตัวชีวัดที 1 : แหล่งท่องเทียวและสถานประกอบการได้รบั มาตรฐานการท่องเทียวไทยเพิมขึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ตัวชีวัดที 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเทียวอยู่ในอันดับ 1 ใน 80
ตัวชีวัดที 3 : อันดับขีดความสามารถด้านความยังยืนของสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1ใน 108
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการอํานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเทียวถูกหลอกลวง
และช่วยเหลือนักท่องเทียว
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชือมันด้านความปลอดภัย
ในการท่องเทียว
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพือแก้ไขปัญหา
นักท่องเทียว
กรมการท่องเทียว
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทําแผนพัฒนาเส้นทางท่องเทียวเชือมโยงแหล่งท่องเทียว
เนินทราย จังหวัดชุมพร (Sand Dune Connectivity)

45,000,000 บาท
45,000,000 บาท
45,000,000 บาท
45,000,000 บาท

11,270,000 บาท
11,270,000 บาท
11,270,000 บาท

1,345,200 บาท
1,345,200 บาท
1,345,200 บาท
3,019,219,200 บาท

58,680,000 บาท
58,680,000 บาท
51,280,000 บาท
3,900,000 บาท
3,500,000 บาท
6,635,600 บาท
6,635,600 บาท
6,635,600 บาท
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โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพการรับเเจ้งเหตุฉุกเฉินนักท่องเทียว
ผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตํารวจท่องเทียว
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ
(2) โครงการพัฒนาระบบดําเนินการศูนย์ปฏิบตั กิ ารบริหารสถานการณ์
และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตํารวจท่องเทียว ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ
นักท่องเทียว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเทียวแบบรวมศูนย์
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอํานวย
ความสะดวกแก่นกั ท่องเทียวในช่วงเทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรม
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเทียวของประเทศไทย
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพืนทีท่องเทียวปลอดภัยสําหรับนักท่องเทียว
(Safety Zone)
องค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนกลาง
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเลย
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษหมูเ่ กาะช้างและพืนทีเชือมโยง
5) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเมืองเก่าน่าน
6) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษอุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัย-ศรีสชั นาลัย-กําแพงเพชร
7) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
8) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพืนทีพิเศษเมืองพัทยาและพืนทีเชือมโยง

230,703,700 บาท
64,000,000 บาท
64,000,000 บาท
64,000,000 บาท
64,000,000 บาท

30,000,000 บาท

34,000,000 บาท
166,703,700 บาท
19,240,400 บาท
6,088,900 บาท
138,574,400 บาท
2,800,000 บาท
64,532,100 บาท
64,532,100 บาท
64,532,100 บาท
12,654,200 บาท
12,654,200 บาท
35,268,600 บาท
4,126,000 บาท
1,030,900 บาท
2,261,200 บาท
3,154,000 บาท
3,080,900 บาท
2,956,300 บาท
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน

7,883,000 บาท
7,883,000 บาท
7,883,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพวิถธี รรมชาติสู่มาตรฐานสากลเพือเตรียมความพร้อมรองรับ
กลุม่ นักท่องเทียวคุณภาพสู ง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิมขีดความสามารถ
การแข่งขันพืนทีท่องเทียวจังหวัดภูมภิ าคตะวันตก
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลที ร่องนําปากเมง
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เนือดินประมาณ 200,000 ลบ.ม.
(2) ค่าก่อสร้างท่าเรือเกาะกูดซีฟร้อนท์ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเสริมทรายป้ องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเทียว
ชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระยะที 2 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สําหรับ
เรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน
กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ

7,883,000 บาท

357,288,600 บาท
357,288,600 บาท
357,288,600 บาท
357,288,600 บาท
164,063,000 บาท
28,063,000 บาท
56,000,000 บาท
280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
44,279,400 บาท

6,204,600 บาท
68,940,000
10,500,000
21,350,000
30,885,400
6,204,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเสริมทรายป้ องกัน
การกัดเซาะสนับสนุนการท่องเทียวชายหาดชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(3) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเสริมทรายป้ องกัน
การกัดเซาะสนับสนุนการท่องเทียวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง
อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(4) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทเพือพัฒนาท่าเรือสําราญขนาดใหญ่
(Cruise Terminal) และสํารวจออกแบบท่าเรือสําราญขนาดใหญ่บริเวณ
ชายฝังอันดามัน กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(5) ค่าศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
ให้เป็ นศูนย์กลางด้านการท่องเทียวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub)
และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพืนที จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี จ.ภูเก็ต จ.ตรัง
และ จ.สตูล) 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ค่าปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์บริเวณอ่าวมะขามป้ อม ต.กรํา อ.แกลง
จ.ระยอง เพือสนับสนุนการท่องเทียว 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

6,808,000 บาท
16,708,000
3,600,000
6,300,000
6,808,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,809,000 บาท
17,709,000
3,600,000
6,300,000
7,809,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,457,800 บาท
69,210,000
10,500,000
24,415,000
21,837,200
12,457,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
47,673,000 บาท
47,673,000 บาท
90,000,000
18,000,000
47,673,000
24,327,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเพือการท่องเทียวและบริหารจัดการภายใน
ท่าเทียบเรือเพือความปลอดภัยทีท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือหาดริน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(2) ค่าปรับปรุงท่าเรือเพือการท่องเทียวทีท่าเรือเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
กรมทางหลวงชนบท
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6.802 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทล.3033 - แยก ทช.อท.4002 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
2.840 กม.
(3) ถนนสายหนองม่วง - คลองมะโร อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.935 กม.
(4) ถนนสาย บ.ทะเลน้อย - ท่ากะพักเชือมถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต
อ.แกลง จ.ระยอง 7.575 กม.
(5) ถนนสาย ชบ.4099 แยก ทล.3144 - อ่างเก็บนําบางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 2.500 กม.
(6) ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 8.400 กม.
(7) ถนนสาย บ.สีดางาม - วัดถําคีรวี งศ์ อ.ทับสะแก, บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 7.800 กม.
(8) ถนนสายแยก ทล.4 - นําตกห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
3.500 กม.
(9) ถนนสาย บ.หุบตาโคตร - บ.บางปู อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
4.833 กม.

101,273,200 บาท

53,457,600 บาท
168,158,300
25,500,000
41,786,000
47,414,700
53,457,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
47,815,600 บาท

212,930,000
50,000,000
55,387,500
47,815,600
59,726,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,332,209,600 บาท
1,332,209,600 บาท
1,332,209,600 บาท
1,332,209,600 บาท
893,700,000 บาท
35,010,000 บาท
30,000,000 บาท
39,530,000 บาท
50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
63,250,000 บาท
41,620,000 บาท
21,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(10) ถนนสายสามแยกคลองวาฬ - สถานีรถไฟหนองหิน อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 3.100 กม.
(11) ถนนสายเขากระทิง - ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
2.200 กม.
(12) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนองอุ่มลัว อ.ภูเรือ จ.เลย 5.600 กม.
(13) ถนนสายแยก ทล.2412 - ชุมชนบ้านชีทวน อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี
5.500 กม.
(14) ถนนสาย บ.ไร่สุขสมบูรณ์ - บ.แก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
4.000 กม.
(15) ถนนสายแยก ทล.101 - บ.นาโพธิ อ.เมือง จ.สุโขทัย 1.925 กม.
(16) ถนนสาย บ.ถําผึง - บ่อนําดันทรายดูด อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
5.300 กม.
(17) ถนนสาย บ.ตระกรบ - วัดขจรบํารุง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 2.065 กม.
(18) ถนนสายสามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 2.500 กม.
(19) ถนนสายแยก ชพ.4011 - อ่าวท้องตม อ.สวี จ.ชุมพร 1.950 กม.
(20) ถนนสายแยก ชพ.2020 - บ.เขาหลาง อ.หลังสวน จ.ชุมพร 5.690 กม.
(21) ถนนสายทางเขา้ หาดท่าหมาก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0.800 กม.
(22) ถนนสาย บ.หนองคร้อ - บ.โมกสู ง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 2.150 กม.
(23) ถนนสายสามแยกปะเหลียน - นําตกโตนเต๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
6.800 กม.
(24) ถนนสาย สิเกา - ไสต้นวา อ.สิเกา จ.ตรัง 7.510 กม.
(25) ถนนสายทางเขา้ วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง อ.กันตัง
จ.ตรัง 4.600 กม.
(26) ถนนสายทางเขา้ นําตกหินเพิง อ.คลองท่อม จ.กระบี 5.200 กม.
(27) ถนนสาย โล๊ะจาก - โล๊ะโป๊ ะ อ.เกาะยาว จ.พังงา 1.350 กม.
(28) ถนนสายแยก ทล.1290 - โครงการหลวงสะโง ้ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
1.660 กม.
(29) ถนนสายแยก ทล.1130 - ไร่ชาฉุยฟง อ.แม่จนั จ.เชียงราย 2.675 กม.
(30) ถนนสายเข้าอ่างเก็บนําแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 3.800 กม.
(31) ถนนสาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ.จงเก อ.เมือง, เขาชัยสน จ.พัทลุง
13.800 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ

76,000,000 บาท
10,000,000 บาท
45,000,000 บาท
27,500,000 บาท
25,000,000 บาท
29,500,000 บาท
35,000,000 บาท
13,110,000 บาท
14,160,000 บาท
21,000,000 บาท
30,000,000 บาท
26,960,000 บาท
13,970,000 บาท
42,890,000 บาท
36,860,000 บาท
28,870,000 บาท
27,900,000 บาท
20,000,000 บาท
10,790,000 บาท
13,780,000 บาท
20,000,000 บาท
87,404,000 บาท
164,750,000
33,000,000
44,346,000
87,404,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(32) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสินธุ ์ อ.กระแสสินธุ ์
จ.สงขลา 10.310 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(33) ถนนสายกุยบุรี - บ.ทุง่ น้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 9.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(34) ถนนสาย พท.4007 แยก ทล.4047 - บ.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
21.033 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(35) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที 13+100) - บ.แหลมสันติ (ตอนที 2)
อ.หลังสวน,ละแม จ.ชุมพร 6.753 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(36) ถนนสาย อย.3020 แยก ทล.347 - บ.รุน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 12.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(37) ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลักปลา อ.สิชล, ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 6.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(38) ถนนสาย พท.4004 แยก ทล.4081 - บ.ฝาละมี อ.เขาชัยสน, บางแก้ว,
ปากพะยูน จ.พัทลุง 26.515 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

25,433,000 บาท
124,000,000
41,000,000
57,567,000
25,433,000

บาท
บาท
บาท
บาท
52,000,000 บาท

65,000,000 บาท
13,000,000 บาท
52,000,000 บาท
60,000,000 บาท
250,000,000
50,000,000
60,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
42,197,600 บาท

105,494,000
21,098,800
42,197,600
42,197,600

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

75,000,000 บาท
15,000,000 บาท
60,000,000 บาท
15,020,000 บาท
75,100,000 บาท
15,020,000 บาท
60,080,000 บาท
86,000,000 บาท
430,000,000
86,000,000
172,000,000
172,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงเเวดล้อม
ถนนเลียบชายฝังทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมสะพานเชือมเกาะยาวน้อย - เกาะยาวใหญ่
จ.พังงา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
1.1.2 ทีดิน สิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์สงมี
ิ ชีวติ ใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลวิชิต อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอืนๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 208 หน่วย)

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
27,455,000 บาท
27,455,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท

10,000,000 บาท

126,596,300 บาท
72,396,300 บาท
72,396,300 บาท
1,330,200 บาท
1,330,200 บาท
1,330,200 บาท
71,066,100 บาท
71,066,100 บาท
71,066,100 บาท
368,800,000
74,609,900
71,066,100
223,124,000

บาท
บาท
บาท
บาท
54,200,000 บาท
54,200,000 บาท
54,200,000 บาท
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน

37,953,000 บาท
37,953,000 บาท
37,953,000 บาท
37,953,000 บาท
20,393,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืนๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

20,393,000 บาท
17,560,000 บาท
2,592,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเทียวศูนย์กภู ้ ยั อุทยานแห่งชาติที 4
จังหวัดตราด ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน

14,968,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี
ระยะที 3 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ

776,574,800 บาท
776,574,800 บาท
776,574,800 บาท
776,574,800 บาท
776,574,800 บาท
62,277,500 บาท
119,060,000
18,000,000
23,000,000
15,782,500
62,277,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะเพือการท่องเทียวชุมชนสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ระยะที 2 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะเมืองอ่าวนาง ระยะที 2 (ปรับปรุงถนนพร้อม
ภูมทิ ศั น์สายป่ ายางและสายนาไทย) อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(4) โครงการปรับปรุงพืนทีชุมชนปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเชียงแสน อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ระยะที 3 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(6) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สาธารณู ปโภคพืนฐาน และภูมทิ ศั น์ชุมชน
หลังสวนและปากนําหลังสวน จังหวัดชุมพร (ตามผลการศึกษาโครงการพัฒนา
ตามผังเมืองรวมเมืองหลังสวนและชุมชนปากนําหลังสวน) 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

17,124,200 บาท
45,786,600
7,500,000
9,000,000
12,162,400
17,124,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
71,062,800 บาท

143,320,000
21,750,000
33,833,300
16,673,900
71,062,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,580,000 บาท

82,729,400
15,000,000
16,700,000
15,869,400
17,580,000
17,580,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
62,036,900 บาท

118,600,000
18,000,000
23,000,000
15,563,100
62,036,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

41,877,000 บาท
98,534,000
15,000,000
16,700,000
14,487,800
41,877,000
10,469,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระยะที 2 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(8) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณชุมชนธาตุนอ้ ย ตําบลหลักช้าง
อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ระยะที 4 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะเพือรองรับการท่องเทียวบริเวณเมืองเก่ากันตัง
จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการปรับปรุงสาธารณู ปโภคและภูมทิ ศั น์ชุมชนเมืองบุรรี มั ย์
(บริเวณถนนคนเดินเซาะกราว) อําเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

39,170,800 บาท
79,000,000
12,000,000
14,042,300
13,786,900
39,170,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
39,754,900 บาท

79,150,000
12,000,000
18,666,700
8,728,400
39,754,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
54,495,600 บาท

484,151,300 บาท
98,000,000
107,333,300
54,495,600
224,322,400

บาท
บาท
บาท
บาท
24,446,400 บาท

73,765,500
16,000,000
22,842,100
24,446,400
10,477,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
26,879,400 บาท

77,241,300
16,000,000
22,842,100
26,879,400
11,519,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี ระยะที 4 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการพัฒนาพืนทีเพือการท่องเทียวนครสามธรรม ระยะที 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสาธารณู ปโภคพืนทีหาดแสนสุขลําปํ า
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(15) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะเกาะพยาม ระยะที 2 อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(16) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เขาสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทยั ธานี
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(17) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะอ่าวคุง้ กระเบนและพืนทีโดยรอบ
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

15,451,100 บาท
144,871,000
30,000,000
40,312,500
15,451,100
59,107,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,480,000 บาท

120,000,000
24,000,000
18,480,000
77,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,400,000 บาท

100,000,000
20,000,000
15,400,000
64,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,100,000 บาท

150,000,000
30,000,000
23,100,000
96,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,990,000 บาท

45,000,000
9,000,000
9,990,000
26,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,166,700 บาท

65,000,000
13,000,000
15,166,700
36,833,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(18) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนเฉลิมพระเกียรติ หาดสุรนิ ทร์ราชภักดิ
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(19) โครงการพัฒนาพืนทีเกาะพงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะที 2 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(20) โครงการพัฒนาพืนทีชุมชนเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(21) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และพัฒนาแหล่งท่องเทียวแหลมพรมหมเทพ
เพือรองรับนักท่องเทียวนอกเวลาชมพระอาทิตย์ตกดิน จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2565 ตังงบประมาณ
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(22) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พนที
ื เมืองเก่าแพร่และพืนทีเกียวเนือง
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(23) โครงการศูนย์รวมการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมทางทะเล
แห่งอ่าวพังงา อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

21,000,000 บาท
90,000,000
18,000,000
21,000,000
51,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,384,600 บาท

120,000,000
24,000,000
25,384,600
70,615,400

บาท
บาท
บาท
บาท
30,333,300 บาท

130,000,000
26,000,000
30,333,300
73,666,700

บาท
บาท
บาท
บาท
10,363,600 บาท

40,000,000
8,000,000
10,363,600
21,636,400

บาท
บาท
บาท
บาท
11,000,000 บาท

55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
20,000,000 บาท
100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(24) โครงการศูนย์กลางการท่องเทียวและนันทนาการ
ชุมชนคลองท่อมเมืองสปา อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(25) โครงการพัฒนาพืนทีเฉพาะพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ระยะที 3 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(26) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่
ตําบลเกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
(27) โครงการพัฒนาพืนทีชุมชนปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2566 ตังงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการจัดการความรูเ้ พือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา

24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,200,000 บาท

201,000,000
40,200,000
80,400,000
80,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,252,600 บาท
4,252,600 บาท
4,252,600 บาท
559,400 บาท
278,000 บาท
353,900 บาท
496,800 บาท
912,000 บาท
100,000 บาท
20,400 บาท
350,000 บาท
802,100 บาท
380,000 บาท

434
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

2,712,600 บาท
2,712,600 บาท
2,712,600 บาท
2,712,600 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่่�

งบประมาณรายจ่่าย

ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เ ่มที่่� ๑
แ นงานบ ากรภา รัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร่

กระทรวงสา ารณส
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2565
115,008,313,500 บาท
- บาท

ปี 2566
117,824,548,300 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายสาหรับแ นงานบคลากรภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ . . 2566
องกระทรวงสา ารณส และหน่ วยงานในกากับ/องคการมหาชน จาแนก งั นี้
ส่วนราชการ
เงินนอกงบประมาณ
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมการแพทย์
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. กรมควบคุมโรค
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7. กรมสุขภาพจิต
8. กรมอนามัย
9. สถาบันพระบรมราชชนก
10. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานในกากับ
เงินนอกงบประมาณ
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
3. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องคการมหาชน
เงินนอกงบประมาณ
1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

117,038,297,100.00 บาท
- บาท
103,874,659,000
5,025,428,500
134,232,800
1,965,835,400
611,951,200
403,901,000
2,111,398,400
1,182,625,400
1,335,604,400
392,661,000
725,583,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

86,954,900
35,854,400
602,774,200
60,667,700

บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท

- บาท
14,407,000 บาท
46,260,700 บาท
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2. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
หน่ วย : ล้านบาท (ท นิ ยม 4 ตาแหน่ ง)

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
115,008.3135 117,824.5483 123,552.4782 129,719.0714 136,373.6653
115,008.3135 117,824.5483 123,552.4782 129,719.0714 136,373.6653
106,084.3114 108,616.3822 114,297.4000 120,421.0331 127,049.8368
8,421.9149
8,149.8831
8,421.9203
8,421.9149
8,421.9149
786.2512
774.1190
833.1580
876.1234
901.9136
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนาตามภารกิจและเปาหมายทีไ่ ดตังงบประมาณ นปี 2566 ทีจ่ ะมีผล หตองดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

กระทรวงสา ารณส
กรมอนามัย
ปี 2565
1,187,766,800 บาท
- บาท

ปี 2566
1,182,625,400 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
หน่ วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2566
ปี 2565
1,182.6254
1,187.7668
1,182.6254
1,187.7668
1,130.1278
1,137.2391
52.4976
50.5277
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
1,244.6910
1,310.2765
1,339.7772
1,244.6910
1,310.2765
1,339.7772
1,192.1934
1,257.7789
1,287.2796
52.4976
52.4976
52.4976
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนาตามภารกิจและเปาหมายทีไ่ ดตังงบประมาณ นปี 2566 ทีจ่ ะมีผล หตองดาเนินการต่อเนื่องถงปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

576
รายละเอีย งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบคลากรภาครัฐ
1. งบบคลากร
1.1 เงินเ อนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจางประจา
1.2 ค่าตอบแทน นักงานราชการ
2. งบ าเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัส
(1) ค่าเช่าบาน
(2) เงินเพิม่ พิเศ สาหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ทีไ่ ม่ทาเวชป บิ ตั สิ ่วนตัว
(3) ค่าตอบแทนพิเศ ขาราชการและลกจางประจาทีไ่ ดรับเงินเดือนเต็มขัน
(4) ค่าตอบแทนสาหรับกาลังคนดานสาธารณสุข
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศ รายเดือนผป บิ ตั งิ าน นพืนทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค ต (ต.ป.พ.)
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศ รายเดือนสาหรับพนักงานราชการผป บิ ตั งิ าน
นพืนทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค ต
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,182,625,400 บาท
1,130,127,800
1,029,764,000
898,297,600
131,466,400
100,363,800
52,497,600
52,497,600
3,696,000
12,840,000
1,554,400
29,730,000
870,000

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

390,000 บาท
3,246,300 บาท
170,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่่�

งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

