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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : กระทรวงการคลงัเสนอมาตรการการคลงัและ

เศรษฐกจิ จดัเก็บรายไดภ้าครฐั บริหารการเงนิแผ่นดนิ และบริหาร

จดัการทรพัยส์นิภาครฐั เพือ่สนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถ

ในการแขง่ขนั ลดความเหลือ่มล ํา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

และรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

- ตวัชี้วดั : จาํนวนมาตรการการคลงัและเศรษฐกจิเพือ่สนบัสนุน

ศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั ลดความเหลือ่มล ํา้ทาง

เศรษฐกจิและสงัคม และรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

มาตรการ 15 15

8,282,779,400 7,835,382,700 

     เสาหลกัทางการคลงัและเศรษฐกจิเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื

1. เสนอแนะนโยบายการคลงัและเศรษฐกจิ

2. บรหิารการจดัเกบ็รายไดภ้าครฐั

3. บรหิารการเงนิแผ่นดนิ

4. บรหิารจดัการทรพัยส์นิภาครฐั

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

กระทรวงการคลงั

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

268,440,176,900               273,602,822,400               



หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั

เขตเศรษฐกิจพเิศษ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 

เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

          64.1462

การดาํเนินภารกิจ

ยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและ

แขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่

สนบัสนุนดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

         583.3000

การดาํเนินภารกิจพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและ

แขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

       2,089.3186

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและ

แขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        1,125.5908

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการภาครฐั

การบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จดัการในภาครฐั 

การป้องกนัการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบและธรรมาภิ

บาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั

สมดุลและพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

บรกิารประชาชนและการพฒันา

ประสทิธภิาพภาครฐั

       8,212.0323

- แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั           67.8500

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จดัการในภาครฐั 

การป้องกนัการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบและ

ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั

สมดุลและพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั      11,990.2861

ค่าใชจ่้ายรายการดาํเนินการ

ภาครฐั

รายการค่าดาํเนินการภาครฐั ค่าใชจ่้ายรายการดาํเนินการ

ภาครฐั

รายการค่าดาํเนินการภาครฐั - แผนงานบรหิารจดัการหนี้ภาครฐั     249,470.2984

รวมทัง้สิ้น  273,602.8224

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ  ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 276,722.9563  281,438.2051  352,444.1508  390,637.0465  423,243.5626  

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 268,440.1769  273,602.8224  343,710.7717  382,572.4442  415,512.5671  

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8,282.7794    7,835.3827    8,733.3791    8,064.6023    7,730.9955    

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6,200.4153 6,309.5547 6,897.1203 6,763.9856 6,763.9702

  - เงนิกูใ้นประเทศ ลา้นบาท 800.5557 250.0000 906.8850 382.0000 300.0000

  - อื่นๆ ลา้นบาท 1,281.8084 1,275.8280 929.3738 918.6167 667.0253

1. การรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลการจดัเก็บรายไดข้องหน่วยงาน

ในสงักดักระทรวงการคลงัเป็นไปตามคาดการณข์องคณะทาํงาน

ตดิตามผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล (ลา้นบาท)

ลา้นบาท   - 2,239,000 2,239,000 2,239,000 2,239,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มลูค่าเงนิลงทนุทีค่ณะกรรมการนโยบายการ

ร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนเหน็ชอบในหลกัการการร่วมลงทนุ

ระหว่างรฐัและเอกชน

ลา้นบาท   - 47,000 47,000 47,000 47,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หน้ีสาธารณะคงคา้งต่อ GDP ไมเ่กนิ รอ้ยละ 60 60 60 60 60

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 266,628.7009  272,036.3786  341,678.6093  381,390.3977  414,350.9536  

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6,393.2475    6,708.5789    7,119.7854    7,291.2454    7,246.3734    

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5,750.0000 5,935.5547 6,358.1000 6,529.5600 6,705.6200

  - อื่นๆ ลา้นบาท 643.2475 773.0242 761.6854 761.6854 540.7534

2. การสนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนมาตรการการคลงัการเงนิ

เพือ่สนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั

มาตรการ 10 10 10 10 10

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,811.4760    1,566.4438    2,032.1624    1,182.0465    1,161.6135    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,889.5319    1,126.8038    1,613.5937    773.3569      484.6221      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 450.4153 374.0000 539.0203 234.4256 58.3502

  - เงนิกูใ้นประเทศ ลา้นบาท 800.5557 250.0000 906.8850 382.0000 300.0000

  - อื่นๆ ลา้นบาท 638.5609 502.8038 167.6884 156.9313 126.2719

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

5. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน

การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั

สมดลุและพฒันา

ระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

รายการค่า

ดาํเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 273,602.8224     -  3,862.3556        -                 -                 -  20,270.1684  249,470.2984   

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 13,115.8769      -                1,125.5908       -                -                -                11,990.2861      -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 10,948.7971      -                2,736.7648       -                -                -                8,212.0323       -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 67.8500           -                -                -                -                -                67.8500           -               

งบประมาณรายจ่ายเพือ่ชาํระหนี้ภาครฐั 249,470.2984     -                -                -                -                -                -                249,470.2984   

ส่วนราชการ 273,022.8224     -  3,282.3556        -                 -                 -  20,270.1684  249,470.2984   

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั 976.7948          -  483.5842          -                 -                 -  493.2106          -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 121.4626          -                121.4626          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 855.3322          -                362.1216          -                -                -                493.2106          -               

2. กรมธนารกัษ์ 3,850.5233        -  1,255.5585        -                 -                 -  2,594.9648        -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 709.7696          -                709.7696          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 3,075.7537       -                545.7889          -                -                -                2,529.9648       -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 65.0000           -                -                -                -                -                65.0000           -               

3. กรมบญัชีกลาง 1,483.2449        -                 -                 -                 -                 -  1,483.2449        -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 885.2997          -                -                -                -                -                885.2997          -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 597.9452          -                -                -                -                -                597.9452          -               

4. กรมศลุกากร 4,022.2584        -  64.1462           -                 -                 -  3,958.1122        -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 1,940.8422       -                -                -                -                -                1,940.8422       -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 2,081.4162       -                64.1462           -                -                -                2,017.2700       -               

5. กรมสรรพสามิต 2,189.3170        -                 -                 -                 -                 -  2,189.3170        -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 1,517.9538       -                -                -                -                -                1,517.9538       -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 671.3632          -                -                -                -                -                671.3632          -               

6. กรมสรรพากร 9,551.3189        -                 -                 -                 -                 -  9,551.3189        -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 7,646.1904       -                -                -                -                -                7,646.1904       -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,902.2785       -                -                -                -                -                1,902.2785       -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2.8500            -                -                -                -                -                2.8500            -               

7. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 136.4899          -  136.4899          -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 70.4718           -                70.4718           -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 66.0181           -                66.0181           -                -                -                -                -               

8. สาํนักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ 249,890.5776     -  420.2792          -                 -                 -                 -  249,470.2984   

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 72.3690           -                72.3690           -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 347.9102          -                347.9102          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายเพือ่ชาํระหนี้ภาครฐั 249,470.2984     -                -                -                -                -                -                249,470.2984   

9. สาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั 922.2976          -  922.2976          -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 151.5178          -                151.5178          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 770.7798          -                770.7798          -                -                -                -                -               

หน่วยงานในกาํกบั/องคก์ารมหาชน 580.0000          -  580.0000          -                 -                 -                 -                 -               

1. สาํนักงานความรว่มมือพฒันาเศรษฐกิจกบั

ประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน)

580.0000          -  580.0000          -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 580.0000          -                580.0000          -                -                -                -                -               

273,602,822,400           

265,850,873,400         

7,751,949,000            

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั 197.8682 393.2894 1.1394 1.5772 -  

2. กรมธนารกัษ์ 2,586.4664 2,610.8353 2,786.7953 42,583.1728 -  

3. กรมบญัชกีลาง 2.6128 2.6128 -  -  -  

4. กรมศุลกากร 690.7532 961.3305 435.1374 330.2188 1,773.9544

5. กรมสรรพสามติ 56.9729 118.5260 18.5260 -  -  

6. กรมสรรพากร 248.9023 314.8885 52.0296 -  -  

7. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 2.1828 1.0368 1.0368 1.2960 -  

รวมทัง้สิ้น 3,785.7586 4,402.5193 3,294.6645 42,916.2648 1,773.9544

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,545,732,600 976,794,800                

-   -   

เป็นศูนยก์ลางการบรหิารงานของกระทรวงการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล

1. กาํหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ของงานในกระทรวง

2. พฒันายุทธศาสตรก์ารบรหิารของกระทรวง รวมท ัง้การแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ

แผนการปฏบิตัริาชการ

3. ดาํเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารและพฒันาบคุลากรของกระทรวง รวมถงึการกาํหนด

นโยบายและวางแผนเพือ่บรหิารและพฒันาบคุลากรของกระทรวง

4. ดาํเนินการเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงและ

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

5. ดาํเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและเรื่องราว

รอ้งทกุขข์องส่วนราชการในสงักดักระทรวง

6. เผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการคลงัแก่สาธารณชนเพือ่เสรมิสรา้งความเชื่อม ัน่

ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ

7. เป็นศูนยข์อ้มลูสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบันโยบายและ

แผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมท ัง้การใชป้ระโยชน์

ของขอ้มลูของหน่วยงานในสงักดักระทรวง

8. บูรณาการและขบัเคลือ่นแผนการป้องกนัและปราบปรามทจุรติและการส่งเสรมิคุม้ครอง

จรยิธรรมในกระทรวง

กระทรวงการคลงั

สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงักาํกบั

และเร่งรดั ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

ของสว่นราชการในสงักดักระทรวงการคลงั 

ใหบ้รรลเุป้าหมายในการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 

เพือ่สนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

และรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

- ตวัชี้วดั : สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงักาํกบั

และเร่งรดั ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการของสว่นราชการในสงักดักระทรวงการคลงั 

ใหบ้รรลเุป้าหมายในการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 

เพือ่สนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั

ลดความเหลือ่มล ํา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

และรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั โดยจาํนวนหน่วย

รบัตรวจไดร้บัการตรวจตดิตามเป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วย 900 826

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 658.2697                510.7718                493.2106                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,540.4076              1,423.1541              855.3322                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 882.1379                912.3823                362.1216                 

รวมทัง้สิ้น 1,664.9305              1,545.7326              976.7948                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 124.5229                122.5785                121.4626                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,545.7326 976.7948       1,087.6272 699.2303       703.0960       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,545.7326 976.7948       1,087.6272 699.2303       703.0960       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -  -  -  -                

1. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการเบิกจา่ยของภาครฐั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเวลาที่ระบบ GFMIS 

ไม่สามารถใหบ้รกิารได ้(Unplanned Downtime) ภายใน

 1 ปี ไม่เกิน

รอ้ยละ 1 1 1 1 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 510.7718 493.2106 397.9780 397.9780 397.9780     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -  -  -  -                

2. หน่วยงานในกาํกบัของกระทรวงการคลงัดําเนินงาน

อย่างมีประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยรบัตรวจไดร้บัการ

ตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วย 900 826 826 826 826

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,034.9608  483.5842 689.6492 301.2523 305.1180     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -  -  -  -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 120.2080 166.6474       384.1488 -                305.7906 976.7948       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 120.2080 1.2546 -  -  -                121.4626       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

- 165.3928       196.7288 -  -                362.1216       

ผลผลติที่ 1 : การบรหิารจดัการ การติดตาม

และการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการของ

หน่วยงานในกาํกบั

             -          165.3928        196.7288                -                  -          362.1216

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชน

และการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

- -                187.4200 -                305.7906 493.2106       

โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงนิ

การคลงัภาครฐั (GFMIS)

             -                  -                  -                  -          305.7906        305.7906

โครงการที่ 2 : โครงการการบรหิารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ของกระทรวงการคลงั

             -                  -          187.4200                -                  -          187.4200

งบรายจา่ย

976,794,800 

592,646,000 

384,148,800 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

122.5785         121.4626        125.1064        128.8595         132.7252         

122.5785         121.4626         125.1064         128.8595         132.7252         

121.4526         120.2080         123.8518         127.6049         131.4706         

1.1259            1.2546            1.2546            1.2546            1.2546            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 121,462,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 121,462,600 บาท

1. งบบคุลากร 120,208,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 102,375,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 96,896,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,479,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 17,832,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,254,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,254,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 198,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษ ขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 298,200                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 720,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 38,400                  บาท

.

13



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

165.3928    196.7288    -              -              362.1216      

22.4526        196.7288      -                -                219.1814        

142.9402      -                -                -                142.9402        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 32.50 )

85 85 85 85

ลา้นบาท 912.3823       362.1216       564.5428       172.3928       172.3928        

ลา้นบาท 912.3823       362.1216       564.5428       172.3928       172.3928        

ลา้นบาท 209.4791      165.3928      172.3928      172.3928      172.3928        

ลา้นบาท 696.9032      196.7288      392.1500      -                -                  

ลา้นบาท -                -                -                -                -                  

ลา้นบาท 6.0000         -                -                -                -                  

ลา้นบาท -                -                -                -                -                  

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตาม

แผนปฏบิตัิราชการของสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั

ไม่นอ้ยกว่า

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การติดตาม เร่งรดั การดาํเนินงานของหน่วยงานในกาํกบั

2. การบรหิารจดัการและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     

    ของกระทรวงการคลงั

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                     362,121,600

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การบรหิารจดัการ การติดตามและการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ

                         ของหน่วยงานในกาํกบั                     362,121,600

 - เพือ่พฒันายุทธศาสตรแ์ละแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏบิตัิงาน จดัสรรทรพัยากร 

   และบรหิารราชการท ัว่ไปของกระทรวง รวมท ัง้กาํกบัและเร่งรดั ตรวจสอบ ติดตามและ

   ประเมนิผลปฏบิตัิราชการของส่วนราชการในสงักดักระทรวงการคลงั ใหบ้รรลุเป้าหมาย

   และเกิดผลสมัฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลงั

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารจดัการ การติดตามและการประเมินผลการปฏบิตัิ       

          ราชการของหน่วยงานในกาํกบั 362,121,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 165,392,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,891,900             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 16,752,500             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 620,100                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 291,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 475,100                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,490,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 900,400                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 282,400                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 3,354,600              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,891,800              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 115,800                บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 816,100                บาท

(11) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 684,600                บาท

(12) เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ 106,800                บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 865,000                บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 524,800                บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 420,000                บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(17) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 314,000                บาท

(18) วสัดงุานบา้นและงานครวั 100,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั 221,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,107,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 166,100               บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 221,400               บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 221,400               บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 221,400               บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 276,700               บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตร์ฐัมนตร ี1 คนั 918,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 4,054,500             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 918,000               บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 918,000               บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 918,000               บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 1,300,500             บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 147,500,900           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 12,024,600             บาท

(2) ค่าประปา 1,900,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,400,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 400,000                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 131,776,300            บาท

2. งบลงทนุ 196,728,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 196,728,800           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 196,728,800           บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 196,728,800            บาท

(1) โครงการก่อสรา้งตกแต่งภายในอาคารทีท่าํการใหม่กระทรวงการคลงั

    แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 187,665,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 930,000,000          บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 361,035,000          บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 187,665,000          บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 381,300,000          บาท

(2) ค่าควบคมุงานโครงการก่อสรา้งตกแต่งภายในอาคารทีท่าํการใหม่

    กระทรวงการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 9,063,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,550,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,636,200            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 9,063,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,850,000            บาท

.
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     10  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2572)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -              305.7906    305.7906    

-                -                -                305.7906      305.7906      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 1 

( - )

1 1 1 1

ลา้นบาท 1,794.4777    305.7906       397.9780       397.9780       3,100.7757    

ลา้นบาท 1,794.4777    305.7906       397.9780       397.9780       3,100.7757    

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,794.4777    305.7906      397.9780      397.9780      3,100.7757    

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเวลาที่ระบบ GFMIS 

ไม่สามารถใหบ้รกิารได ้(Unplanned Downtime)    

ภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

1. ระบบสารสนเทศการเงนิการคลงัภาครฐั (GFMIS)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                6,000,000,000

                6,000,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั                     493,210,600

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการระบบสารสนเทศการเงนิการคลงัภาครฐั (GFMIS)                     305,790,600

 - เพือ่ใหร้ะบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั (GFMIS) ไดร้บัการบาํรุงรกัษาและสนนัสนุน

   ดา้นการปฏบิตัิการ แก่ส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ท ัว่ประเทศไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

   และมปีระสทิธภิาพ

 สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั

17



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงนิการคลงัภาครฐั (GFMIS) 305,790,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 305,790,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายการดาํเนนิงานระบบ GFMIS 305,790,600            บาท

.
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              187.4200    -              -              187.4200    

-                187.4200      -                -                187.4200      

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 6.67 )

80 - - -

ลา้นบาท 313.1759       187.4200       -                -                -                

ลา้นบาท 313.1759       187.4200       -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 313.1759      187.4200      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

โครงการที่บรรลุวตัถปุระสงคต์ามเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัของกระทรวงการคลงั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    187,420,000

 -  เพือ่พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพเทคโนโลยดีจิทิลั และขบัเคลือ่นการบรหิารงานของกระทรวงการคลงั

    สู่การเป็นระบบดจิทิลั

 สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั

                  500,595,900

                  500,595,900

หน่วย:ลา้นบาท

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั ของกระทรวงการคลงั

19



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั 

             ของกระทรวงการคลงั 187,420,000 บาท

1. งบลงทนุ 187,420,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 187,420,000           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 187,420,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 187,420,000            บาท

(1) โครงการตดิตัง้ระบบเครอืข่ายสือ่สารภายในอาคารทีท่าํการใหม่

    กระทรวงการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท  

    กรงุเทพมหานคร  1 โครงการ 63,764,000             บาท

(2) โครงการพฒันาระบบการพสูิจนย์นืยนัตวัตนสาํหรบัระบบบรหิารการเงนิ

    การคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนกิสใ์หม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 90,000,000             บาท

(3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศการเงนิการคลงั 

    เพือ่รองรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และระบบสนบัสนุนการฝึกอบรม

    ออนไลน ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 33,656,000             บาท

.
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( ไมม่เีงนินอกงบประมาณ )

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ทรพัยส์นิของแผ่นดนิไดร้บัการบริหารจดัการ

อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนสู์งสุดในเชงิเศรษฐกจิ

และสงัคม

- ตวัชี้วดั : ผลการจดัเก็บรายไดข้องกรมธนารกัษ์

เป็นไปตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด

ลา้นบาท 8,050.0000 8,800.0000

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

1. บรหิารจดัการทีร่าชพสัดุใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

2. ประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยต์ามมาตรฐานสากล

3. ผลติและบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณใ์หเ้พยีงพอต่อความตอ้งการใชใ้นระบบเศรษฐกจิ

4. จดัแสดง เผยแพร่ อนุรกัษ ์และดูแลรกัษาทรพัยส์นิมค่ีาของรฐัตามหลกัวชิาการ เพือ่สบืทอดมรดก

ทางวฒันธรรม

กระทรวงการคลงั

กรมธนารกัษ์

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

3,740,487,900 3,850,523,300              

625,000,000 650,000,000                

บรหิารทรพัยส์นิของแผ่นดนิอย่างมอือาชพี ดว้ยหลกัธรรมาภบิาลเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคมทีส่มดุลและย ัง่ยนื



แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -                          -                          65.0000                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 2,529.9648              2,529.9648              2,529.9648              

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ -                          -                          65.0000                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 3,048.4660              3,023.5326              3,075.7537               

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 518.5012                493.5678                545.7889                 

รวมทัง้สิ้น 3,769.7021              3,740.4879              3,850.5233               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 721.2361                716.9553                709.7696                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 4,365.4879     4,500.5233     4,189.8319     4,393.1526     4,419.4021     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,740.4879     3,850.5233     3,539.8319     3,743.1526     3,769.4021     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 625.0000       650.0000       650.0000       650.0000       650.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 625.0000       650.0000       650.0000       650.0000       650.0000       

1. ใชท้ี่ราชพสัดุใหเ้กดิประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการเบกิจ่าย

งบประมาณแลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลา

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนรายไดจ้ากการบรหิาร

ที่ราชพสัดุที่จดัเก็บได ้

ลา้นบาท 8,050.0000 7,700.0000 7,900.0000 8,400.0000 8,900.0000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สามารถจดัเก็บรายไดจ้ากการ

บรหิารที่ราชพสัดุได ้รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,844.4846   2,899.6737   2,671.5896   2,861.3370   2,861.3370   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 420.0000       445.0000       445.0000       445.0000       445.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 420.0000       445.0000       445.0000       445.0000       445.0000       

2. ผลติและจา่ยแลกเหรยีญใหเ้พยีงพอหมนุเวยีนในระบบ

เศรษฐกจิ

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเหรยีญกษาปณท์ี่จ่ายออกสู่

ระบบเศรษฐกิจ

ลา้น

เหรยีญ

2,700.0000 2,700.0000 2,700.0000 2,700.0000 2,700.0000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรยีญกษาปณอ์อกสู่

ระบบเศรษฐกิจได ้รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 78.5099       54.3824       50.4824       50.4824       50.4824       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 716.9553     709.7696     734.2737     759.6356     785.8851     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 205.0000       205.0000       205.0000       205.0000       205.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 205.0000       205.0000       205.0000       205.0000       205.0000       

4. ทรพัยส์นิมีค่าที่ไดร้บัการดูแลตามหลกัการอนุรกัษไ์ด ้

มาตรฐานสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนทรพัยส์นิมค่ีาที่ไดร้บัการ

ดูแลตามหลกัการอนุรกัษ์

ชิ้น 7,950 8,900 9,200 9,500 9,800

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ดูแลรกัษาทรพัยส์นิมค่ีาใหอ้ยู่ใน

สภาพที่ดตีามหลกัการอนุรกัษไ์ดม้าตรฐานสากล

รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.0878       58.7840       20.5726       8.7840        8.7840        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. มีบญัชีราคาประเมินทุนทรพัยท์ี่ดินรายแปลงครอบคลมุ

ท ัว่ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแปลงที่ดนิที่ไดร้บัการ

ประเมนิราคา

ลา้นแปลง 11 16 16 32 11

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สามารถประเมนิราคาที่ดนิ

แลว้เสรจ็ รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 68.4503       62.9136       62.9136       62.9136       62.9136       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. มีฐานขอ้มูลราคาประเมินทะเบียนทรพัยส์นิในรูปแบบ

ดิจทิลัที่เป็นมาตรฐานสากล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินงาน (Action plan)

รอ้ยละ -              100 -              -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               65.0000       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 700.1193     2,739.6708     410.7332       -                 -                 3,850.5233     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 700.1193     9.6503          -                 -                 -                 709.7696       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

-               200.0557       345.7332       -                 -                 545.7889       

ผลผลติที่ 1 : การบรหิารที่ราชพสัดุ              -            77.8757        291.8332                -                  -          369.7089

ผลผลติที่ 2 : การบรหิารเหรยีญกษาปณ์              -            50.4824           3.9000                -                  -            54.3824

ผลผลติที่ 3 : ทรพัยส์นิมค่ีาของแผ่นดนิไดร้บัการ

ดูแลตามหลกัการอนุรกัษ์

             -             8.7840          50.0000                -                  -            58.7840

ผลผลติที่ 4 : ราคาประเมนิอสงัหารมิทรพัย์              -            62.9136                -                  -                  -            62.9136

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและ

การพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-               2,529.9648     -                 -                 -                 2,529.9648     

โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บรเิวณ

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธนัวาคม 2550

             -        2,529.9648                -                  -                  -        2,529.9648

4. แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั -               -                 65.0000         -                 -                 65.0000         

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งเครื่องมอื

และแพลตฟอรม์กลาง

             -                  -            65.0000                -                  -            65.0000

งบรายจา่ย

3,850,523,300                      

909,825,300                        

2,940,698,000                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

921.9553         914.7696        939.2737        964.6356         990.8851         

716.9553         709.7696         734.2737         759.6356         785.8851         

703.0828         700.1193         724.6234         749.9853         776.2348         

13.8725          9.6503            9.6503            9.6503            9.6503            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

205.0000         205.0000         205.0000         205.0000         205.0000         

205.0000         205.0000         205.0000         205.0000         205.0000         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 709,769,600

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 709,769,600 บาท

1. งบบคุลากร 700,119,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 613,209,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 511,568,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 101,641,100           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 86,909,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,650,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,650,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 6,255,600              บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 120,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,105,900              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 168,800                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

77.8757      291.8332    -              -              369.7089    

77.8757        291.8332      -                -                369.7089      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 8,050.0000

( 4,409.3030 )

7,700.0000 7,900.0000 8,400.0000 8,900.0000

รอ้ยละ 100

( 54.77 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 734.5198       814.7089       523.3757       523.3757       523.3757       

ลา้นบาท 314.5198       369.7089       78.3757        78.3757        78.3757        

ลา้นบาท 133.7365      77.8757        78.3757        78.3757        78.3757        

ลา้นบาท 180.7833      291.8332      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 420.0000       445.0000       445.0000       445.0000       445.0000       

ลา้นบาท 420.0000      445.0000      445.0000      445.0000      445.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - เงนิรายได ้ 

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : สามารถจดัเก็บรายไดจ้ากการบรหิาร

ที่ราชพสัดุได ้รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายไดจ้ากการบรหิารทีร่าชพสัดุ

ที่จดัเก็บได ้

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

1. การบรหิารจดัการที่ราชพสัดุ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                     545,788,900

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การบรหิารที่ราชพสัดุ                     369,708,900

 - การบรหิารที่ราชพสัดุใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารที่ราชพสัดุ 369,708,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ        219,348,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 77,875,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ           219,348,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,801,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ           182,832,700 บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 58,221,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 1,768,400              บาท

               เงนินอกงบประมาณ 4,840,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 1,122,000              บาท

               เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 986,500                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,713,400              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 11,992,800            บาท

               เงนินอกงบประมาณ 80,870,000            บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,258,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,841,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 400,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบริการ 14,673,200            บาท

               เงนินอกงบประมาณ 51,122,700            บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,151,200              บาท

                เงนินอกงบประมาณ 10,950,000            บาท

(11) ค่ารบัรองและพธีิการ 636,000                บาท

(12) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,162,600              บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 227,200                บาท

                เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

(14) ค่ารางวลั 107,400                บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 343,200                บาท

(16) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,585,400              บาท

(17) วสัดุสาํนกังาน 6,973,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,050,000            บาท

(18) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,552,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,500,000            บาท

(19) วสัดุงานบา้นงานครวั 747,700                บาท

(20) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 140,500                บาท

(21) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 53,300                 บาท
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(22) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 200,300                บาท

(23) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,363,800              บาท

(24) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 280,500                บาท

(25) วสัดุป้ายทีร่าชพสัดุ 151,300                บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

(26) วสัดุงานสาํรวจ 2,289,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์2 คนั 455,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,555,700              บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 1,188,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 455,900                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 455,900                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 455,900                บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 2 คนั 520,800                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,677,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 520,800                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 520,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 520,800                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 520,800                บาท

(4) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 3 คนั 432,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,392,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 664,200                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 432,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 432,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 432,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 432,000                บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 2 คนั 264,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,431,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 375,900                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 264,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 264,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 264,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 264,000                บาท
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(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 2 คนั 592,800                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,965,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 592,800                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 592,800                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 889,200                บาท

(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 2 คนั 594,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,970,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 445,500                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 742,500                บาท

(8) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 1 คนั 221,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,107,100              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 166,100                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 276,800                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,073,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ             36,515,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,427,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,033,800            บาท

(2) ค่าประปา 394,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,650,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,336,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,831,500              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,712,000              บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 3,204,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,000,000            บาท
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2. งบลงทนุ 291,833,200           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 291,833,200           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 169,487,200           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 169,487,200           บาท

(1) โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทดแทนของเดมิและเพิม่

    ประสทิธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 36,340,700            บาท

(2) โครงการจดัหาระบบเครือข่ายพื้นฐานและระบบเครื่องแมข่่ายหลกัสาํหรบั

    ศูนยค์อมพวิเตอรแ์ห่งใหม ่ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี

    จงัหวดัสมทุรปราการ 1 โครงการ 91,962,000            บาท

(3) โครงการจดัซื้อลขิสทิธ์ิซอฟตแ์วรส์าํหรบัจดัทาํขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนภารกิจ 

    ดา้นทีร่าชพสัดุและดา้นประเมนิราคาทรพัยส์นิ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 41,184,500            บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 122,346,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,846,000            บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ค.ส.ล. 3 ชัน้ 11 ยูนิต

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีพ่ษิณุโลก ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 โครงการ 14,846,000            บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 107,500,000           บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ค.ส.ล. 2 ชัน้ พรอ้มงานภายนอก

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีน่นทบุรี ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบุรี 

    จงัหวดันนทบุรี 1 โครงการ 21,500,000            บาท

(2) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ค.ส.ล. 2 ชัน้ พรอ้มงานภายนอก

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีสุ่โขทยั ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั 

    จงัหวดัสุโขทยั 1 โครงการ 21,500,000            บาท

(3) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ค.ส.ล. 2 ชัน้ พรอ้มงานภายนอก

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีแ่มฮ่่องสอน ตาํบลจองคาํ

    อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 โครงการ 21,500,000            บาท

(4) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ค.ส.ล. 2 ชัน้ พรอ้มงานภายนอก

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีห่นองบวัลาํภ ูตาํบลลาํภู

    อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 โครงการ 21,500,000            บาท

(5) โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ค.ส.ล. 2 ชัน้ พรอ้มงานภายนอก

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีต่รงั ตาํบลบางรกั อาํเภอเมอืงตรงั

    จงัหวดัตรงั 1 โครงการ 21,500,000            บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

50.4824 3.9000 -  -  54.3824

50.4824        3.9000         -                -                54.3824        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นเหรยีญ 2,700.0000

( 932.8660 )

2,700.0000 2,700.0000 2,700.0000 2,700.0000

รอ้ยละ 100

( 34.55 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 78.5099       54.3824       50.4824       50.4824        50.4824       

ลา้นบาท 78.5099        54.3824        50.4824        50.4824        50.4824        

ลา้นบาท 78.5099        50.4824        50.4824        50.4824        50.4824        

ลา้นบาท -                3.9000         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การบรหิารเหรยีญกษาปณ์ 54,382,400

 - บรหิารจดัการเหรยีญกษาปณใ์หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของระบบเศรษฐกิจ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเหรยีญกษาปณท์ี่จ่ายออกสู่ระบบ

เศรษฐกิจ

เชงิคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรยีญกษาปณอ์อกสู่ระบบ

เศรษฐกิจได ้รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การผลติและจ่ายแลกเหรยีญกษาปณ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารเหรยีญกษาปณ์ 54,382,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 50,482,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,061,500             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 44,920,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,761,500              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 95,000                  บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 918,300                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,259,900              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 457,500                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,776,700              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 311,000                บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 25,800                  บาท

(9) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 394,500                บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 156,000                บาท

(11) ค่ารางวลั 75,800                  บาท

(12) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 58,000                  บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบรกิารขนยา้ยเหรยีญกษาปณ์ 4,114,500              บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบรกิาร (ศูนยก์ระจายเหรยีญ) 8,534,600              บาท

(15) ค่าบรหิารจดัการเหรยีญ (Window) 11,000,000             บาท

(16) ค่าจา้งการดาํเนนิการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความม ัน่คงปลอดภยั

     สารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) 

     ISO 27001 ของระบบบาทเนต 1 โครงการ 1,460,000              บาท

(17) วสัดสุาํนกังาน 1,122,200              บาท

(18) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 449,200                บาท

(19) วสัดกุ่อสรา้ง 27,600                  บาท

(20) วสัดงุานบา้นงานครวั 119,100                บาท

(21) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 237,700                บาท

(22) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 45,000                  บาท

(23) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 24,800                  บาท

(24) วสัดคุอมพวิเตอร์ 526,200                บาท

(25) วสัดเุครือ่งแต่งกาย 296,400                บาท

(26) วสัดบุรรจเุหรยีญกษาปณ์ 2,672,900              บาท
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(2) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 1 คนั 137,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 813,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,700                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 137,400                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 137,400                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 206,100                บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 3 คนั 782,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 4,019,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 891,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 782,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 782,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 782,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 782,000                บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 1 คนั 221,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,105,900              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 118,100                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 221,900                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 211,900                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 317,900                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,420,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,470,300              บาท

(2) ค่าประปา 155,700                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 386,300                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 408,600                บาท
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2. งบลงทนุ 3,900,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,900,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,900,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 3,900,000              บาท

(1) เครือ่งนบัเหรยีญกษาปณ์ความเรว็สูงสามารถต่อเขา้ระบบได ้

    สาํหรบักองบรหิารเงนิตรา ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 เครือ่ง 1,300,000              บาท

(2) เครือ่งนบัเหรยีญกษาปณ์ความเรว็สูงสามารถต่อเขา้ระบบได ้

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีเ่ชยีงใหม่ ตาํบลชา้งเผอืก

    อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 1,300,000              บาท

(3) เครือ่งนบัเหรยีญกษาปณ์ความเรว็สูงสามารถต่อเขา้ระบบได ้

    ของสาํนกังานธนารกัษพ์ื้นทีสุ่ราษฎรธ์าน ีตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 เครือ่ง 1,300,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

8.7840       50.0000      -              -              58.7840      

8.7840         50.0000        -                -                58.7840        

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชิ้น 7,950

( 3,920 )

8,900 9,200 9,500 9,800

รอ้ยละ 100

( 49.31 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 32.0878        58.7840        20.5726        8.7840         8.7840         

ลา้นบาท 32.0878        58.7840        20.5726        8.7840         8.7840         

ลา้นบาท 12.0878        8.7840         8.7840         8.7840         8.7840         

ลา้นบาท 20.0000        50.0000        11.7886        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ทรพัยส์นิมีค่าของแผ่นดินไดร้บัการดูแลตามหลกัการอนุรกัษ์                       58,784,000

 - ทรพัยส์นิไดร้บัการดูแล และเก็บรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ดตีามหลกัการอนุรกัษเ์พือ่นาํออกจดัแสดงและเผยแพร่

หน่วย:ลา้นบาท

งบรายจา่ย
กจิกรรม

รวมทัง้สิ้น

1. การดูแลรกัษาทรพัยส์นิมค่ีา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนทรพัยส์นิมค่ีาที่ไดร้บัการดูแลตาม

หลกัการอนุรกัษ์

เชงิคุณภาพ : ดูแลรกัษาทรพัยส์นิมค่ีาใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี

ตามหลกัการอนุรกัษไ์ดม้าตรฐานสากล รอ้ยละ 100

ของเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ทรพัยส์นิมีค่าของแผ่นดินไดร้บัการดูแลตามหลกัการอนุรกัษ์ 58,784,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,784,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,422,600              บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 6,314,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 115,900                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 38,600                  บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 214,900                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 59,400                  บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 34,200                  บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,927,000              บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 14,000                  บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 105,000                บาท

(9) ค่ารางวลั 26,600                  บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 500,500                บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 91,600                  บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 13,000                  บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 21,000                  บาท

(14) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 22,500                  บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 120,000                บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 10,000                  บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั 202,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,051,500              บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 442,800                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 202,900                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 202,900                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 202,900                บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 2 คนั 553,700                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,829,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 553,700                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 553,700                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 830,600                บาท
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(4) ค่าเช่ารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 1 คนั 156,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 783,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 78,300                  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 156,600                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 156,600                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 156,600                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 234,900                บาท

(5) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 1 คนั 195,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,015,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,700                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 195,200                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 195,200                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 292,800                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,361,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,235,000              บาท

(2) ค่าประปา 14,300                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 26,600                  บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 85,500                  บาท

2. งบลงทนุ 50,000,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,000,000             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารปฏบิตังิานพพิธิภณัฑแ์ละอนุรกัษ์

    พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 50,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 81,788,600             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 11,788,600             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

62.9136      -              -              -              62.9136      

62.9136        -                -                -                62.9136        

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นแปลง 11 16 16 32 11

 ( - )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 68.4503        62.9136        62.9136        62.9136        62.9136        

ลา้นบาท 68.4503        62.9136        62.9136        62.9136        62.9136        

ลา้นบาท 37.4503        62.9136        62.9136        62.9136        62.9136        

ลา้นบาท 31.0000        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ราคาประเมินอสงัหารมิทรพัย ์                       62,913,600

 - เพือ่ใชเ้ป็นฐานในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธ ิและนิติกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแปลงที่ดนิที่ไดร้บัการประเมนิราคา

เชงิคุณภาพ : สามารถประเมนิราคาที่ดนิแลว้เสรจ็

รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

42



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ราคาประเมินอสงัหารมิทรพัย ์ 62,913,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 62,913,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,045,300             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 58,874,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 736,100                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 306,500                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 10,945,300             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 163,500                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 216,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,090,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 549,000                บาท

(8) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 50,000                  บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 294,700                บาท

(10) ค่ารางวลั 77,400                  บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 900,000                บาท

(12) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 35,191,800             บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 3,353,600              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 141,400                บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 19,500                  บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 177,900                บาท

(17) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 197,500                บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 43,800                  บาท

(19) วสัดคุอมพวิเตอร์ 396,700                บาท

(20) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 23,600                  บาท
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(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 1 คนั 280,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,425,500              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 148,500                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 280,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000                บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 420,000                บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 3 คนั 891,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 4,455,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 891,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 891,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 891,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 1,782,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,868,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,417,500              บาท

(2) ค่าประปา 196,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 114,200                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 140,600                บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     30  ปี (ปี 2551 ถงึ  ปี 2581)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2,529.9648  -              -              -              2,529.9648  

2,529.9648    -                -                -                2,529.9648    

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 31,628.6256   2,529.9648    2,593.2139    2,782.9613    42,579.3076   

ลา้นบาท 31,628.6256   2,529.9648    2,593.2139    2,782.9613    42,579.3076   

ลา้นบาท 31,628.6256   2,529.9648    2,593.2139    2,782.9613    42,579.3076   

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการเบกิจ่าย

งบประมาณแลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลา

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

1. การตัง้งบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นที่บรเิวณศูนยร์าชการ

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

 อาคารศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร

               82,114,073,200

               82,114,073,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั                   2,529,964,800

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเช่าพื้นที่บรเิวณศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ                   2,529,964,800

 - เพือ่ต ัง้งบประมาณสาํหรบัเป็นค่าเช่าพื้นที่บรเิวณศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บรเิวณศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ

            80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 2,529,964,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,529,964,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,529,964,800         บาท

(2) ค่าเช่าพื้นทีศู่นยร์าชการแจง้วฒันะ 2,529,964,800         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 82,114,073,184        บาท

ปี 2551 - 2562 ตัง้งบประมาณ 26,568,696,000        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,529,964,800         บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,529,964,800         บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 2,529,964,800         บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,593,213,920         บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 2,782,961,280         บาท

ปี 2568 - 2581 ผูกพนังบประมาณ 42,579,307,584        บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              65.0000      -              -              65.0000      

-                65.0000        -                -                65.0000        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                65.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                65.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                65.0000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

                    65,000,000

7.4  แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั                       65,000,000

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสรา้งเครื่องมือและแพลตฟอรม์กลาง                       65,000,000

 - เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินการส่งขอ้มลูราคาประเมนิทรพัยส์นิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ท ัว่ประเทศ

   ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูประกอบการจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง

 - เพือ่ร่วมบูรณาการ พฒันาฐานขอ้มลูราคาประเมนิทรพัยส์นิใหก้รมที่ดนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

   และหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง

 - เพือ่จดัทาํ API ราคาประเมนิทรพัยส์นิ ในการเชื่อมโยงขอ้มลู รองรบัการบูรณาการขอ้มลูทะเบยีนทรพัยส์นิ

   กบัหน่วยงานภาครฐั

 ศูนยค์อมพวิเตอรแ์ห่งใหม่ของกรมธนารกัษ ์ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

                    65,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาระบบเพือ่รองรบัการบูรณาการขอ้มลูทะเบยีนทรพัยส์นิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน 

(Action plan)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งเครื่องมือและแพลตฟอรม์กลาง 65,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 65,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,000,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 65,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 65,000,000             บาท

(1) โครงการบูรณาการทะเบยีนทรพัยส์นิ ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี

    จงัหวดัสมทุรปราการ 1 โครงการ 65,000,000             บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 10,141.4938    11,208.1412    13,332.8229    12,930.2248    12,779.6753    12,612.1032    

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 4,774.3767      3,665.4118      3,714.1006      3,754.0663      3,808.9954      3,851.1955      

2.1 เงนิรายได ้ 830.6547 625.0000 650.0000 650.0000 650.0000 650.0000 

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน 3,943.7220 3,040.4118 3,064.1006 3,104.0663 3,158.9954 3,201.1955 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 14,915.8705    14,873.5530    17,046.9235    16,684.2911    16,588.6707    16,463.2987    

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 826.0050        625.0000        650.0000        650.0000        650.0000        650.0000        

4.1 งบบคุลากร 177.8625 205.0000 205.0000 205.0000 205.0000 205.0000 

4.2 งบดาํเนินงาน 327.9524 171.0402 219.3480 445.0000 445.0000 445.0000 

4.3 งบลงทนุ 320.1901 248.9598 225.6520 - - - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน

4.5 งบรายจ่ายอื่น

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 14,089.8655    14,248.5530    16,396.9235    16,034.2911    15,938.6707    15,813.2987    

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 2,876.7467      915.7301        3,466.6987      3,254.6158      3,326.5675      2,449.9053      

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 2,876.7467 915.7301 3,466.6987 3,254.6158 3,326.5675 2,449.9053 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 2,840.1060 792.2968 3,466.6987 3,254.6158 3,326.5675 2,449.9053 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 36.6407        123.4333 -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 11,213.1188    13,332.8229    12,930.2248    12,779.6753    12,612.1032    13,363.3934    

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงการคลงั

กรมบญัชีกลาง

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

1. กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์แนวปฏบิตัดิา้นกฎหมายการคลงั การบญัช ีการจดัซื้อจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดุภาครฐั การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร เงนินอกงบประมาณ

ลูกจา้ง และความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ใหส้อดคลอ้งกบัการรกัษาวนิยัและ

ความย ัง่ยนืทางการคลงั

2. บรหิารเงนิสดภาครฐั บรหิารการรบั-จ่ายเงนิ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั

3. สนบัสนุนการบรหิารเศรษฐกจิการคลงัในส่วนภมูภิาค

4. พฒันาขดีความสามารถของบคุลากรภาครฐัทางดา้นการบรหิารการเงนิภาครฐั

5. เป็นศูนยข์อ้มลูสารสนเทศทางการคลงั

1,604,249,800 1,483,244,900              

-   -   

กาํกบัดูแลและบรหิารการใชจ่้ายเงนิของแผ่นดนิใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

งบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ รอ้ยละ 100 100

 ปี 2565 ปี 2564

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เพิม่ประสทิธภิาพการใชจ่้ายงบประมาณ

    ใหม้คีวามคุม้ค่า โปร่งใส และเกดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม



4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 2,018.7857              1,604.2498              1,483.2449               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 947.2495                931.5707                885.2997                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,071.5362              672.6791                597.9452                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,071.5362              672.6791                597.9452                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,604.2498     1,483.2449     1,344.5993     1,393.6379     1,450.5961    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,604.2498     1,483.2449     1,344.5993     1,393.6379     1,450.5961    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

1. การรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละการใชจ่้ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารที่มต่ีอกรมบญัชกีลาง

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละการพฒันาบุคลากร

กรมบญัชกีลางและบุคลากรภาครฐั ผ่านเกณฑ์

การทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงนิการคลงั

ภาครฐั

รอ้ยละ 78 78 78 78 78

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,604.2498   1,483.2449   1,344.5993   1,393.6379   1,450.5961  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย 

       งบประมาณรายจา่ย บาท

          รายจ่ายประจาํ บาท

          รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 879.6488     242.8447       196.6453       -               164.1061       1,483.2449     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 879.6488     5.6509          -                 -               -                 885.2997       

2. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชน

   และการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-               237.1938       196.6453       -               164.1061       597.9452       

 ผลผลติที่ 1 : การบรหิารและกาํกบัดูแล

 ดา้นรายจ่ายภาครฐั

             -          237.1938        196.6453              -          164.1061        597.9452

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

1,483,244,900                      

1,286,599,600                      

196,645,300                        
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

    7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

931.5707         885.2997         936.1394         989.9508         1,046.9090       

931.5707         885.2997         936.1394         989.9508         1,046.9090       

926.0915         879.6488         930.4885         984.2999         1,041.2581      

5.4792            5.6509            5.6509            5.6509            5.6509            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          885,299,700

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 885,299,700 บาท

1. งบบคุลากร 879,648,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 788,198,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 777,175,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,023,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 91,450,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,650,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,650,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,956,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 228,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,291,800              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 175,100                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

237.1938     196.6453      -   164.1061     597.9452     

36.5975         -    -   89.5115        126.1090       

49.3603        25.7833         -   74.5946        149.7382       

151.2360       170.8620        -    -   322.0980       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เร่ือง/รายงาน 100 260 360 460 560

 ( 50 )

รอ้ยละ   - 100 100 100 100

เร่ือง/รายงาน 86 1,266 1,266 1,266 1,266

 ( 43 )

รายการ 25,800,000  27,200,000 27,240,000 27,300,000 27,340,000

 ( 13,494,134 )

คน 9,000 3,500 3,500 3,500 3,500

 ( 4,553 )

ลา้นบาท 672.6791       597.9452       406.2999       403.6871       403.6871       

ลา้นบาท 672.6791       597.9452       406.2999       403.6871       403.6871       

ลา้นบาท 309.1589       237.1938       240.6938       238.0810       238.0810       

ลา้นบาท 164.8028       196.6453        -    -    -   

ลา้นบาท -                 -    -    -    -   

ลา้นบาท 198.7174       164.1061       165.6061       165.6061       165.6061       

ลา้นบาท -                  -    -    -    -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั                      597,945,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การบรหิารและกาํกบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั                      597,945,200

  - เพือ่ใหม้กีารนาํเงนิงบประมาณแผ่นดนิจากภาษอีากรของประชาชนไปใชจ่้ายอย่างมปีระสทิธิภาพ  

    โดยมกีารคาํนึงถงึวนิยัทางการคลงัและผลกระทบต่อเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน 

    และประชาชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนแนวทาง/รายงานการดาํเนินงาน

ทางดา้นการเงนิการคลงัเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

1. การเป็นกลไกกาํกบัการเงนิการคลงัเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

2. การเป็นกลไกจดัระบบบริหารการเงนิการคลงัเพือ่การใหบ้ริการ

   ทีเ่ป็นเลศิ

3. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จาํนวนบคุลากรทางดา้นการบริหาร

การเงนิภาครฐัทีไ่ดร้บัการอบรม

เชิงปริมาณ : รอ้ยละของทนุหมนุเวยีนทีส่ามารถ

ตดิตามประเมนิผล

เชิงปริมาณ : จาํนวนแนวทาง/รายงานการดาํเนินงาน

ทางดา้นการเงนิการคลงัเพือ่การใหบ้ริการทีเ่ป็นเลศิ

เชิงปริมาณ : ดา้นการเบกิจ่ายเงนิเดอืน ค่าจา้ง 

บาํเหน็จบาํนาญ

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารและกาํกบัดูแลดา้นรายจา่ยภาครฐั 597,945,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 237,193,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 199,913,500           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 197,300,700            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 504,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 7,369,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,059,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,741,700              บาท

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 632,400                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,995,600              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,674,600              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,610,400              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,548,500              บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 397,000                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 144,344,400            บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,980,900              บาท

(13) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,266,900              บาท

(14) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 24,700                  บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 145,000                บาท

(16) วสัดสุาํนกังาน 9,019,500              บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,576,300              บาท

(18) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 339,900                บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 910,700                บาท

(20) วสัดคุอมพวิเตอร์ 13,160,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถประจาํตาํแหน่ง 2 คนั 626,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,132,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 626,400           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 626,400           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 626,400           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 626,400           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 626,400           บาท
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(3) ค่าเช่ารถยนต ์13 คนั 1,986,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,715,600        บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,878,200         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,878,200         บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,986,400         บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,986,400         บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,986,400         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 37,280,300             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 17,631,800             บาท

(2) ค่าประปา 288,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,678,500              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 4,995,500              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 9,686,500              บาท

2. งบลงทนุ 196,645,300           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 196,645,300           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 170,862,000           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 170,862,000            บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบบูรณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม 

    (Social Welfare) ระยะที ่2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 

    1 โครงการ 5,886,900              

 

บาท

(2) โครงการจดัหาอปุกรณ์สาํหรบัการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์

    แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 3,469,200              บาท

(3) โครงการจดัหาระบบสาํรองขอ้มลู Log ของกรมบญัชกีลาง 

    แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 42,600,000             บาท

(4) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรกิารขอ้มลูการเงนิการคลงัภาครฐั

    ดว้ยบรกิารอจัฉรยิะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 

    1 โครงการ 15,058,900             บาท

(5) โครงการพฒันาระบบสาํรองสาํหรบัระบบบาํเหน็จบาํนาญและสวสัดกิาร

    รกัษาพยาบาล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 51,087,300             บาท

(6) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบสาํรองสาํหรบัระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั

    ดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์(e-GP) ระยะที ่1 แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 52,759,700             บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,783,300             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,973,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 6,973,100              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,294,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย) 18,294,200             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 516,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 

    รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 516,000                บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 164,106,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการขอ้ตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 4,800,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครฐั  

   (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) แขวงพญาไท 

   เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 3,045,300              บาท

3) โครงการบรหิารจดัการสทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

   ดว้ยบตัรประจาํตวัประชาชน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

   กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 12,782,400             บาท

4) โครงการบรหิารจดัการระบบการเบกิจ่ายตรงเงนิสวสัดกิาร

   รกัษาพยาบาลขา้ราชการ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

   กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 40,000,000             บาท

5) โครงการตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 14,448,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 81,666,200             บาท

7) โครงการจดัเก็บขอ้มลูเศรษฐกจิการคลงัจงัหวดั เพือ่การตดิตามและ

   ประมาณการเศรษฐกจิการคลงัจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 7,364,200              บาท
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(ไมม่เีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

643,247,500 770,978,900                

องคก์รศุลกากรช ัน้นาํ ทีมุ่ง่ส่งเสรมิความย ัง่ยนืของเศรษฐกจิและความปลอดภยัของสงัคม

ดว้ยนวตักรรมและบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

1. อาํนวยความสะดวกทางการคา้และส่งเสรมิระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

2. ส่งเสรมิเศรษฐกจิของประเทศดว้ยมาตรการทางศุลกากรและขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศ

3. เพิม่ขดีความสามารถในการปกป้องสงัคมใหป้ลอดภยัดว้ยระบบควบคุมทางศุลกากร

4. จดัเกบ็ภาษอีากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ

กระทรวงการคลงั

กรมศลุกากร

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

3,958,296,800 4,022,258,400              



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(2) ผลสมัฤทธิ์ : เพือ่ใหก้ารจดัเก็บภาษศุีลกากรมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลและเป็นธรรมสามารถนาํสง่เป็นรายไดร้ฐับาล

ไดต้ามประมาณการเพือ่ความย ัง่ยนืทางการคลงั

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละประสทิธภิาพของการจดัเก็บ

ภาษศุีลกากรเพือ่เป็นรายไดร้ฐับาล

รอ้ยละ - 100

- ตวัชี้วดั : คะแนนความยากงา่ยในการดาํเนินธุรกจิ 

(Ease of Doing Business Score) ในมติกิารคา้

ระหวา่งประเทศ (Trade Across Borders)

คะแนน 86.15 -

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของความเชื่อม ัน่ทีม่ต่ีอการดาํเนินภารกจิ

ดา้นปกป้องสงัคมของกรมศุลกากร

รอ้ยละ 75 -

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : ผลการจดัอนัดบัประสทิธภิาพภาครฐั 

(Government Efficiency) ทีจ่ดัทาํโดย

สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(International 

Institute for Management Development 

หรือ IMD)

อนัดบั 19 -

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เพือ่ใหก้ารจดัเก็บภาษศุีลกากรมคีวามทนัสมยั

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถนาํสง่เป็นรายไดร้ฐับาล

ไดต้ามประมาณการเพือ่พฒันาประเทศ เพือ่สนบัสนุน

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

เพือ่ปกป้องสงัคมใหม้คีวามปลอดภยัจากสนิคา้ทีไ่มพ่งึประสงค์

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 214.8656                220.2324                64.1462                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,382.5934              1,752.6589              2,017.2700              

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,597.4590              1,972.8913              2,081.4162               

รวมทัง้สิ้น 3,600.1545              3,958.2968              4,022.2584               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 2,002.6955              1,985.4055              1,940.8422               

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 4,601.5443     4,793.2373     3,987.4299     3,521.9356     3,151.5857     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,958.2968     4,022.2584     3,225.7445     2,760.2502     2,610.8323     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 643.2475       770.9789       761.6854       761.6854       540.7534       

  - อื่น ๆ ลา้นบาท 643.2475       770.9789       761.6854       761.6854       540.7534       

1. การพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา แห่ง 7 2 2 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 220.2324     64.1462       142.9145     -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. การจดัเกบ็ภาษีศุลกากรอย่างมีประสทิธภิาพและเป็น

ธรรมเพือ่ความย ัง่ยนืทางการคลงั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนภาษศุีลกากร

ที่สามารถจดัเก็บได ้

ลา้นบาท 104,800.0000 100,000.0000 101,300.0000 104,700.0000 108,400.0000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลการจดัเก็บภาษศุีลกากร

เป็นไปตามเป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,738.0644   3,958.1122   3,082.8300   2,760.2502   2,610.8323   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 643.2475       770.9789       761.6854       761.6854       540.7534       

  - อื่น ๆ ลา้นบาท 643.2475       770.9789       761.6854       761.6854       540.7534       

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,918.4762   664.8526       1,437.4797     1.4499          -                 4,022.2584     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,918.4762   22.3660         -                 -                 -                 1,940.8422     

2. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

-               -                 64.1462         -                 -                 64.1462         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาด่านศุลกากร

พื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ

             -                  -            64.1462                -                  -            64.1462

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชน

และการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-               642.4866       1,373.3335     1.4499          -                 2,017.2700     

ผลผลติที่ 1 : การจดัเก็บภาษศุีลกากร              -          642.4866      1,373.3335           1.4499                -        2,017.2700

งบรายจา่ย

4,022,258,400                      

2,584,778,700                      

1,437,479,700                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

2,101.0048       2,058.3351       2,116.8543       2,230.8066       2,351.4167       

1,985.4055       1,940.8422       1,999.3614       2,113.3137       2,233.9238       

1,963.0248      1,918.4762      1,976.9954      2,090.9477      2,211.5578      

22.3807          22.3660          22.3660          22.3660          22.3660          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

115.5993         117.4929         117.4929         117.4929         117.4929         

115.5993         117.4929         117.4929         117.4929         117.4929         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - อื่น ๆ 

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        1,940,842,200
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,940,842,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ        117,492,900 บาท

1. งบบคุลากร 1,918,476,200         บาท

เงนินอกงบประมาณ            111,210,000 บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,726,566,800         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,677,351,600         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 49,215,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 5,119,100              บาท

เงนินอกงบประมาณ            111,210,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 186,790,300           บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,366,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               6,282,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,366,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               6,282,900 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 10,578,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,035,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ 2,796,000              บาท

 เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 7,582,500              บาท

 เงนินอกงบประมาณ 5,560,500              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 374,300                บาท

 เงนินอกงบประมาณ 222,400                บาท
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              64.1462      -              -              64.1462      

-                64.1462        -                -                64.1462        

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 7 2 2 - -

 ( 5 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 71.94 )

ลา้นบาท 4,877.6725    64.1462        142.9145       -                -                

ลา้นบาท 4,877.6725    64.1462        142.9145       -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 4,877.6725    64.1462        142.9145      -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : ผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่าย

เป็นไปตามเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทุน

1. การพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ                       64,146,200

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ                       64,146,200

 - เพือ่ใหก้ารพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษเป็นไปตามเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

 เขตเศรษฐกิจพเิศษ 10 แห่ง ไดแ้ก่ ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา หนองคาย เชยีงราย นครพนม  

 กาญจนบุรแีละนราธวิาส

                5,084,733,200

                5,084,733,200

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ 64,146,200 บาท

1. งบลงทนุ 64,146,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,146,200             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,146,200             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,146,200             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที ่2 จงัหวดัตาก 1 แห่ง 55,071,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 377,488,800            บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 151,894,200           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,941,300             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 62,183,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 55,071,700             บาท*

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 78,398,000             บาท

* (ชดเชยงบประมาณทีพ่บัไป)

(2) โครงการก่อสรา้งอาคารจดุผ่านแดนถาวร (บา้นหนองเอีย่น) 

    ด่านศุลกากรอรญัประเทศ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภออรญัประเทศ 

    จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 9,074,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 234,990,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 119,399,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 9,074,500              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 64,516,500             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

642.4866    1,373.3335  1.4499       -              2,017.2700  

-                3.4463         -                -                3.4463         

637.6881      1,239.1006    1.4499         -                1,878.2386    

0.8979         -                -                -                0.8979         

3.9006         130.7866      -                -                134.6872      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 104,800.0000 100,000.0000 101,300.0000 104,700.0000 108,400.0000

( 50,304.3410 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 47.99 )

ลา้นบาท 2,280.3071    2,670.7560    1,727.6611    1,291.1290    800.1690       

ลา้นบาท 1,752.6589    2,017.2700    1,083.4686    646.9365       376.9085       

ลา้นบาท 977.1776      642.4866      645.4866      645.4866      375.4586      

ลา้นบาท 774.1269      1,373.3335    436.5321      -                -                

ลา้นบาท 1.3544         1.4499         1.4499         1.4499         1.4499         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 527.6482       653.4860       644.1925       644.1925       423.2605       

ลา้นบาท 527.6482      653.4860      644.1925      644.1925      423.2605      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - อื่น ๆ 

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

4. ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผดิทางศุลกากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนภาษศุีลกากรที่สามารถจดัเก็บได ้

เชงิคุณภาพ : ผลการจดัเก็บภาษศุีลกากร

เป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรกิารตรวจวเิคราะหส์นิคา้ดว้ยเครื่องมอืวทิยาศาสตร ์ชนิดพกพา

แก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากร ท ัง้ในและนอกสถานที่

2. บรหิารการจดัเก็บภาษศุีลกากร

3. การใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษศุีลกากร

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั                   2,017,270,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  การจดัเกบ็ภาษีศุลกากร                   2,017,270,000

 - เพือ่สรา้งความย ัง่ยนืทางการคลงั โดยการจดัเก็บภาษศุีลกากรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัเกบ็ภาษีศลุกากร 2,017,270,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ        384,476,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 642,486,600           บาท

เงนินอกงบประมาณ           384,476,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 455,568,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ           354,476,100 บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 22,930,700            บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,745,600              บาท

(2) เงนิรางวลัลูกจา้งประจาํสาํนกังานศุลกากรในต่างประเทศ 81,400                 บาท

(3) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึ่งมตีาํแหน่งประจาํอยู่ในต่างประเทศ 86,600                 บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการในต่างประเทศ 69,400                 บาท

(5) เงนิพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ

    ตามประเพณีทอ้งถิน่ 92,300                 บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,191,200              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 922,600                บาท

  เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

(8) เงนิสะสมเพือ่การครองชีพหลงัเกษยีณของลูกจา้ง 41,300                 บาท

(9) ค่าจา้งเหมาโครงการ Megaports Initiative 16,700,300            บาท

(2) ค่าจา้งบาํรุงรกัษาระบบโทรทศันว์งจรปิด (CCTV System) 

    และเทคโนโลยอีื่นทีเ่หมาะสมเพือ่การควบคุมทางศุลกากร 

    รองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 72,820,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 670,601,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ 301,575,200           บาท

เงนิงบประมาณ 369,026,100           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,312,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 73,254,100            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 72,820,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 72,820,000            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 72,820,000            บาท
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(3) ค่าจา้งบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้

   ดว้ยเครื่องเอกซเรยต์าม โครงการระยะที ่2-4 197,208,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,800,177,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 810,063,000           บาท

เงนิงบประมาณ 990,114,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 201,245,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 197,245,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 197,208,000           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 197,208,000           บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 197,208,000           บาท

(4) ค่าจา้งบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้

    ดว้ยเครื่องเอกซเรยท์ีจ่ดัซื้อในโครงการระยะที ่5 162,609,400           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,496,448,700         บาท

เงนินอกงบประมาณ 673,401,700           บาท

เงนิงบประมาณ 823,047,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 162,609,400           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 165,109,400           บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 165,109,400           บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 330,218,800           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 186,918,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ             30,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 58,894,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 24,150,000            บาท

(2) ค่าประปา 5,597,500              บาท

 เงนินอกงบประมาณ 2,800,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,609,300              บาท

 เงนินอกงบประมาณ 3,050,000              บาท

(4) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 119,817,700           บาท

2. งบลงทุน 1,373,333,500         บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,373,333,500         บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,236,177,400         บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 704,500                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

 รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย) 704,500                บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 14,784,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,708,000              บาท
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(2) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี   

    หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั 1,092,000              บาท

(3) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี 

    หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ ตาํบลสะเดา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 3 คนั 3,276,000              บาท

(4) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี

    หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 2 คนั 2,184,000              บาท

(5) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี 

    หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

    แบบดบัเบิ้ลแค็บ ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 1,092,000              บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

    2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 3 คนั 4,074,000              บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

    2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์

    ตาํบลหนองกอมเกาะ อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,358,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 231,482,100           บาท

(1) โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่รองรบัการพฒันาระบบงานศุลกากร  

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 9,140,000              บาท

(2) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้ริการดา้นศุลกากรดว้ยเทคโนโลย ี 

    Blockchain แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 88,297,000            บาท

(3) โครงการพฒันาระบบพธีิการศุลกากรพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

    (e-Commerce Customs System) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 97,871,100            บาท

(4) โครงการพฒันาระบบบริหารการพสัดุ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 21,716,200            บาท

(5) โครงการพฒันาระบบการพมิพใ์บเสร็จรบัเงนิ และเอกสารการชาํระเงนิ

    ทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูป้ระกอบการ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,694,600              บาท

(6) โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

     กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,763,200              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,383,000              บาท

(1) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉินพรอ้มการติดตัง้ ด่านศุลกากรหนองคาย 

    ตาํบลหนองกอมเกาะ อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 เครื่อง 7,383,000              บาท
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2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,749,200              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 1,325,100              บาท

(2) เครื่องมอืวเิคราะหส์ารโดยใชแ้สงอนิฟราเรดแบบพกพา 

    (Handheld Fourier Transform Infrared Spectrometer-FTIR)  

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(3) เครื่องมอืวเิคราะหส์ารโดยใชแ้สงอนิฟราเรด  

    (Fourier Transform Infrared Spectrometer-FTIR) 

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,880,800              บาท

(4) เตาเผาความรอ้นสูง (Furnace) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,043,300              บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 49,400                 บาท

(1) ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 49,400                 บาท

2.1.1.7 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 975,025,200           บาท

(1) โครงการต่อสรา้งเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 

   120 ฟตุ ความเร็วไมน่อ้ยกว่า 28 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

   กรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 53,737,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 289,970,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 57,994,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 53,737,500            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 178,238,500           บาท

(2) เรือตรวจการณ์ ทางทะเลขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 50 ฟตุ 

    ความเร็วไมน่อ้ยกว่า 35 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 75,658,700            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 98,760,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,101,300            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 75,658,700            บาท

(3) เรือตรวจการณ์ทางทะเล ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 30 ฟตุ 

    ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 2 ลาํ 12,840,000            บาท

(4) โครงการจดัหาระบบตรวจสอบสิง่ของ สมัภาระทีซุ่กซ่อนหรือติดตวั

    ผูโ้ดยสารซึ่งเดนิทางเขา้ออกระหว่างประเทศ โดยไมม่กีารสมัผสัร่างกาย 

    (Non-Intrusive Body Inspection systems) แขวงคลองเตย 

    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 385,200,000           บาท

(5) โครงการจดัหาและติดตัง้ระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้

    ดว้ยเครื่องเอกซเรยแ์บบขบัผ่าน (DRIVE-THROUGH X-RAY 

    SCANNER) ตาํบลสาํนกัขาม อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 412,255,300           บาท
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(6) เครื่องเอกซเรยต์รวจสอบสมัภาระและหบีห่อชนิดติดตัง้ถาวร 

    ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 2 เครื่อง 8,560,000              บาท

(7) เปลีย่นเครื่องเป่าลมเยน็ และท่อนํา้เยน็ระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนย ์  

    อาคาร 120 ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 26,773,700            บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 137,156,100           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 739,000                บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 739,000                บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,541,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,541,700              บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,812,000            บาท

(1) โครงการก่อสรา้งสาํนกังานศุลกากรมาบตาพดุ และอาคารทีพ่กัอาศยั 

    พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งประกอบ ตาํบลแมน่ํา้คู ้อาํเภอปลวกแดง 

    จงัหวดัระยอง  1 แห่ง 54,812,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 274,060,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 54,812,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 219,248,000           บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 12,576,000            บาท

(1) ก่อสรา้งหอ้งนํา้และหอ้งละหมาด ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่

    ตาํบลสาํนกัขาม อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 12,576,000            บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 27,022,400            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,534,000              บาท

(2) โครงการเปลีย่นระบบอคัคีภยั และระบบไฟฟ้าประจาํอาคาร 120 ปี 

    กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 9,761,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,807,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 9,761,400              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 39,045,600            บาท

(3) ปรบัปรุงภมูทิศันบ์ริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่ตาํบลสาํนกัขาม 

    อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 14,727,000            บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,000,000              บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 28,465,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,762,000              บาท
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(2) ก่อสรา้งลานเก็บของกลางของตกคา้ง สาํนกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั 

    ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง 13,843,000            บาท

(3) ก่อสรา้งลานตรวจปลอ่ยสนิคา้ ด่านศุลกากรแมฮ่่องสอน ตาํบลจองคาํ   

    อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แห่ง 10,860,000            บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,449,900              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,449,900              บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมอืทางศุลกากร 1,449,900              บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                -                -                -                -                -                

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 910.3315        643.2475        773.0242        761.6854        761.6854        540.7534        

2.1 เงนิรายได ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่น ๆ 910.3315       643.2475       773.0242       761.6854       761.6854       540.7534       

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 910.3315        643.2475        773.0242        761.6854        761.6854        540.7534        

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 841.1517        643.2475        770.9789        761.6854        761.6854        540.7534        

4.1 งบบคุลากร 96.3759         109.4100       111.2100       111.2100       111.2100       111.2100       

4.2 งบดาํเนินงาน 468.2589       438.6928       566.0671       556.7736       556.7736       335.8416       

4.3 งบลงทนุ 229.2738       19.1650         12.2334         12.2334         12.2334         12.2334         

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น 47.2431         75.9797         81.4684         81.4684         81.4684         81.4684         

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 69.1798         -                2.0453          -                -                -                

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น -                -                 -                 -                 -                 -                 

6.1 ภารกจิพื้นฐาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 69.1798  -                2.0453          -                 -                 -                 

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

กระทรวงการคลงั

กรมสรรพสามิต

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

2,541,976,800 2,189,317,000              

100 100

2,638,000,000 2,803,600,000              

ผูน้าํการจดัเกบ็ภาษเีพือ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน

1. บรหิารการจดัเกบ็ภาษ ีเพือ่ส่งเสรมิฐานะทางการคลงัอย่างย ัง่ยนื

2. ขบัเคลือ่นมาตรการภาษเีพือ่ความผาสุกของประชาชน

3. พฒันารูปแบบการบรหิารการจดัเกบ็ภาษเีพือ่รองรบัยุควถิชีวีติแบบใหม ่(New Normal)

4. บรหิารจดัการองคก์รสู่ระบบราชการ 4.0

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เพือ่ใหก้ารจดัเก็บภาษสีรรพสามติ 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสามารถนาํสง่เป็น

รายไดร้ฐับาล เพือ่ความย ัง่ยนืทางการคลงั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของการบริหารการจดัเก็บรายไดภ้าษสีรรพสามติ 

เพือ่เป็นรายไดร้ฐับาล

รอ้ยละ



4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 2,420.7777              2,541.9768              2,189.3170               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 1,602.5336              1,541.5283              1,517.9538               

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 818.2441                1,000.4485              671.3632                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 818.2441                1,000.4485              671.3632                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 5,179.9768     4,992.9170     4,902.6716     4,937.1438     5,057.1968     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,541.9768     2,189.3170     2,020.5716     1,968.5838     1,999.5768     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,638.0000     2,803.6000     2,882.1000     2,968.5600     3,057.6200     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,638.0000     2,803.6000     2,882.1000     2,968.5600     3,057.6200     

1. การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล เพือ่ความย ัง่ยนืทางการคลงั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : การจดัเก็บภาษสีรรพสามติ

เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลการจดัเก็บภาษสีรรพสามติ ลา้นบาท 634,000 597,000 617,900 636,300 657,800

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,541.9768   2,189.3170   2,020.5716   1,968.5838   1,999.5768   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,638.0000     2,803.6000     2,882.1000     2,968.5600     3,057.6200     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,638.0000     2,803.6000     2,882.1000     2,968.5600     3,057.6200     

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,498.4670   111.0026       176.1324       2.0242          401.6908       2,189.3170     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,498.4670   19.4868         -                 -                 -                 1,517.9538     

2. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชน

และการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-               91.5158         176.1324       2.0242          401.6908       671.3632       

ผลผลติที่ 1 : การจดัเก็บภาษสีรรพสามติ              -            91.5158        176.1324           2.0242        401.6908        671.3632

งบรายจา่ย

2,189,317,000                      

1,874,019,800                      

315,297,200                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1,965.3273       1,909.6492       1,988.3046       2,036.3168       2,085.8358       

1,541.5283       1,517.9538       1,564.5056       1,612.5178       1,662.0368       

1,521.6043      1,498.4670      1,545.0188      1,593.0310      1,642.5500      

19.9240          19.4868          19.4868          19.4868          19.4868          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

423.7990         391.6954         423.7990         423.7990         423.7990         

423.7990         391.6954         423.7990         423.7990         423.7990         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        1,517,953,800

เงนิงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 1,517,953,800 บาท

เงนินอกงบประมาณ         20,873,500 บาท

1. งบบุคลากร 1,498,467,000         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,338,692,100         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,279,987,200         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 58,704,900            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 159,774,900           บาท

2. งบดําเนินงาน 19,486,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ             20,873,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,486,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ             20,873,500 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,417,000            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ส.ป.พ.) 1,302,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,590,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 6,425,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,541,800            บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 342,500                บาท

เงนินอกงบประมาณ 741,700                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

91.5158      176.1324    2.0242       401.6908    671.3632    

82.3102        11.7000        -                90.0000        184.0102      

-                -                2.0242         311.6908      313.7150      

9.2056         164.4324      -                -                173.6380      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จาํนวน 3

( - )

3 3 3 3

รอ้ยละ 100

( 48.69 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 3,214.6495    3,083.2678    2,914.3670    2,900.8270    2,971.3610    

ลา้นบาท 1,000.4485    671.3632       456.0660       356.0660       337.5400       

ลา้นบาท 241.8476      91.5158        91.5158        91.5158        91.5158        

ลา้นบาท 366.3915      176.1324      -                -                -                

ลา้นบาท 10.0000        2.0242         2.0242         2.0242         2.0242         

ลา้นบาท 382.2094      401.6908      362.5260      262.5260      244.0000      

ลา้นบาท 2,214.2010    2,411.9046    2,458.3010    2,544.7610    2,633.8210    

ลา้นบาท 2,214.2010    2,411.9046    2,458.3010    2,544.7610    2,633.8210    

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

 - เพือ่สนบัสนุนความย ัง่ยนืทางการคลงั โดยการจดัเก็บภาษสีรรพสามติใหไ้ดต้ามเป้าหมายที่ภาครฐักาํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

7.2  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั                     671,363,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต                     671,363,200

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารจดัเก็บภาษสีรรพสามติ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนวตักรรม/เครื่องมอื 

เพือ่การบรหิารการจดัเก็บภาษสีรรพสามติ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ

เชงิคุณภาพ : การจดัเก็บภาษสีรรพสามติ

เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

2. การป้องกนัและปราบปราม

3. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต 671,363,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ        174,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 91,515,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ           174,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,094,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ           174,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,745,600              บาท

(2) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 29,349,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ 174,000,000           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 59,421,100            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 41,565,500            บาท

(2) ค่าประปา 1,900,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 6,750,000              บาท

(4) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 9,205,600              บาท

2. งบลงทนุ 176,132,400           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 176,132,400           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 176,132,400           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 164,432,400           บาท

(1) โครงการพฒันาระบบควบคุมและบริหารการจดัเก็บ

    ภาษสุีราสามทบั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 20,421,800            บาท

(2) โครงการพฒันาระบบธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่รองรบั

    การออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ แขวงถนนนครไชยศรี 

    เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 32,207,600            บาท

(3) โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่่ายและระบบ

    การจดัการฐานขอ้มลูเพิม่เติม สาํหรบัระบบสารสนเทศ

    กรมสรรพสามติ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 78,580,000            บาท

(4) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลู

    การนาํเขา้และการส่งออกสนิคา้สรรพสามติผ่านระบบ 

    National Single Window (NSW) ระยะที ่2 

    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 19,776,100            บาท
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(5) โครงการพฒันาระบบรวบรวมขอ้มลูและการสรา้งโมเดล

    การวเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบัระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ 

    (Data Lake and Data Analytic Model For Big Data) 

    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 13,446,900            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 74,790,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,264,700            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,078,400            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 13,446,900            บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,700,000            บาท

(1) เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณโลหะหนกั (AA) แขวงถนนนครไชยศรี 

    เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(2) เครื่องมอืวเิคราะหห์าปริมาณแอลกอฮอลใ์นสุรา (Density Meter) 

    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000              บาท

(3) เครื่องมอืวเิคราะหห์าปริมาณวตัถเุจอืปนในอาหาร (HPLC) 

    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(4) เครื่องหาองคป์ระกอบในนํา้มนั FT-IR Spectrometer 

    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 2,024,200              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,024,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัค่าสนิบนและเงนิรางวลัสุรา ยาสูบ ไพ่ 

   แสตมป์สรรพสามติและ พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 2,024,200              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 401,690,800           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 139,164,800           บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพปฏบิตัิภารกิจการป้องกนัและ

    ปราบปรามการกระทาํความผดิเก่ียวกบัปิโตรเลยีม 114,164,800           บาท

(1.1) เครื่องหาไบโอดเีซลในนํา้มนัดเีซล แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั 

      กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000              บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 

      110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ 

      แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 3 คนั 2,178,000              บาท

(1.3) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรเพือ่ใชใ้นการป้องกนั

      และปราบปรามการกระทาํผดิเก่ียวกบัปิโตรเลยีมทางทะเล 

      แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 22 ลาํ 98,800,000            บาท

(1.4) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 30 ฟตุ 

      ตาํบลบางดว้น อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 

      จงัหวดัสมทุรปราการ 2 ลาํ 10,986,800            บาท
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(2) เรือตรวจการณ์ใชป้ฏบิตัิภารกิจการป้องกนัและปราบปราม

    การกระทาํความผดิเก่ียวกบัปิโตรเลยีม ขนาดความยาว

    ไมน่อ้ยกว่า 60 ฟตุ ตาํบลบางดว้น อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 

    จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ลาํ 25,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 125,000,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 25,000,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิ

   เก่ียวกบัปิโตรเลยีม 154,000,000           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพแ์สตมป์สรรพสามติ 90,000,000            บาท

4) ค่าเช่ารถยนตส์าํหรบัใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ

   ความผดิเก่ียวกบัปิโตรเลยีม 90 คนั 18,526,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 83,367,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,263,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,526,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,526,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,526,000            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 18,526,000            บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                -                

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 2,535.8777      2,638.0000  2,803.6000      2,882.1000      2,968.5600  3,057.6200      

2.1 เงนิรายได ้ 2,535.8777     2,638.0000     2,803.6000     2,882.1000     2,968.5600     3,057.6200     

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 2,535.8777      2,638.0000  2,803.6000      2,882.1000      2,968.5600  3,057.6200      

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 2,535.8777      2,638.0000  2,803.6000      2,882.1000      2,968.5600  3,057.6200      

4.1 งบบคุลากร 396.0000       400.9290       370.8219       400.9290       400.9290       400.9290       

4.2 งบดาํเนินงาน 915.9499       1,062.7299     1,266.4866     1,335.4831     1,405.5780     1,420.3831     

4.3 งบลงทนุ 904.3468       859.8411       835.9315       797.4779       800.1970       865.5459       

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น 319.5811       314.5000       330.3600       348.2100       361.8560       370.7620       

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) -                -                -                -                -                -                

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น -                -                 -                 -                 -                 -                 

6.1 ภารกจิพื้นฐาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) -                -                 -                 -                 -                 -                 

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

หน่วยนบั

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละประสทิธภิาพของการจดัเก็บภาษอีากร

เพือ่เป็นรายไดร้ฐับาล

รอ้ยละ 100 100

9,986,095,200 

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การจดัเก็บภาษอีากรมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

2,487,000,000 2,484,000,000              

องคก์รช ัน้นาํทีจ่ดัเกบ็ภาษอีย่างโปร่งใสเป็นธรรม ดว้ยนวตักรรมและบคุลากรคุณภาพ 

เพือ่สรา้งเสถยีรภาพทางการคลงั

1. จดัเกบ็ภาษอีากรใหไ้ดต้ามประมาณการ

2. ยกระดบัการใหบ้รกิารและสรา้งความสมคัรใจในการเสยีภาษี

3. เสนอแนะนโยบายทางภาษอีากรต่อกระทรวงการคลงั

ผลสมัฤทธิ์

9,551,318,900              

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

กระทรวงการคลงั

กรมสรรพากร

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565



แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -   -   2.8500 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 2,270.4124              2,448.3258              1,902.2785              

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ -   -   2.8500 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 2,270.4124              2,448.3258              1,902.2785               

รวมทัง้สิ้น 9,813.7260              9,986.0952              9,551.3189               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 7,543.3136              7,537.7694              7,646.1904               

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 12,473.0952    12,035.3189    12,036.2384    12,093.4926    12,370.6695    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,986.0952     9,551.3189     9,210.2384     9,182.4926     9,372.6695     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,487.0000     2,484.0000     2,826.0000     2,911.0000     2,998.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,487.0000     2,484.0000     2,826.0000     2,911.0000     2,998.0000     

1. การจดัเกบ็ภาษีอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลการจดัเก็บภาษอีากร ลา้นบาท 2,085,300 1,876,100 1,956,800 2,061,500 2,173,600

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : การจดัเก็บภาษเีป็น

ไปตามเป้าหมายที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,986.0952   9,548.4689   9,210.2384   9,182.4926   9,372.6695   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,487.0000     2,484.0000     2,826.0000     2,911.0000     2,998.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,487.0000     2,484.0000     2,826.0000     2,911.0000     2,998.0000     

2. การใหบ้รกิารดิจทิลัภาครฐัแบบเบ็ดเสรจ็ที่มี

ประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชง้าน ราย -               10,000 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.8500        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 7,575.5381 1,066.5840     884.1968       -                 25.0000         9,551.3189     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 7,575.5381 70.6523         -                 -                 -                 7,646.1904     

2. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชน

และการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-  995.9317       881.3468       -                 25.0000         1,902.2785     

ผลผลติที่ 1 : การจดัเก็บภาษสีรรพากร              -          995.9317        881.3468                -            25.0000      1,902.2785

3. แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั -  -                 2.8500          -                 -                 2.8500          

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบใหบ้รกิาร

ดจิทิลัแบบเบด็เสรจ็ (End-to-End Services) 

สาํหรบัประชาชนและธุรกิจ

             -                  -             2.8500                -                  -             2.8500

งบรายจา่ย

9,551,318,900 

8,667,122,100 

884,196,800 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

8,083.2983       8,191.5568      8,424.4182      8,659.5313       8,901.7378       

7,537.7694       7,646.1904       7,874.4182       8,109.5313       8,351.7378       

7,463.6880 7,575.5381 7,803.7659 8,038.8790 8,281.0855 

74.0814          70.6523          70.6523          70.6523          70.6523          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

545.5289         545.3664         550.0000         550.0000         550.0000         

545.5289         545.3664         550.0000         550.0000         550.0000         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 7,646,190,400
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 7,646,190,400 บาท

เงนินอกงบประมาณ        25,366,400 บาท

1. งบบุคลากร 7,575,538,100         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 7,479,373,500         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 7,184,735,200         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 294,638,300           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 96,164,600            บาท

2. งบดําเนินงาน 70,652,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ            25,366,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 70,652,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ            25,366,400 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 61,058,400            บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนในเขตพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,004,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,698,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,042,300              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,961,100              บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 4,355,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,708,000 บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 231,100                บาท

เงนินอกงบประมาณ 960,000                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

995.9317 881.3468 -  25.0000 1,902.2785

749.3555      75.8237        -                25.0000        850.1792      

246.5762      805.5231      -                -                1,052.0993    

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2,085,300 1,876,100 1,956,800 2,061,500 2,173,600

 (1,319,110.85)

รอ้ยละ 100

( 63.26 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 4,389.7969 3,840.9121 3,611.8202 3,433.9613 3,468.9317 

ลา้นบาท 2,448.3258 1,902.2785 1,328.8202 1,072.9613 1,020.9317 

ลา้นบาท 1,775.2968    995.9317      995.9317      995.9317      995.9317      

ลา้นบาท 648.0290      881.3468      314.8885      52.0296        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 25.0000        25.0000        25.0000        25.0000        25.0000        

ลา้นบาท 1,941.4711 1,938.6336 2,276.0000 2,361.0000 2,448.0000 

ลา้นบาท 1,941.4711    1,938.6336    2,276.0000    2,361.0000    2,448.0000    

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

เชงิคุณภาพ : การจดัเก็บภาษเีป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผลการจดัเก็บภาษอีากร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัเก็บภาษอีากร

2. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร

7.2  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,902,278,500

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การจดัเกบ็ภาษีสรรพากร 1,902,278,500

 - การรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัเกบ็ภาษีสรรพากร 1,902,278,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ        82,377,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 995,931,700           บาท

เงนินอกงบประมาณ            82,377,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 486,413,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ            33,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 3,508,800              บาท

(2) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 482,904,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 33,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 509,518,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ            49,377,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 238,598,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,000,000 บาท

(2) ค่าประปา 5,343,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,407,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 19,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,254,000              บาท

(4) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 246,576,200           บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,715,900              บาท

2. งบลงทนุ 881,346,800           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 881,346,800           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 805,523,100           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 805,523,100           บาท

(1)  โครงการพฒันาระบบการนาํเขา้และคดัแยกขอ้มลูการชาํระเงนิ

     แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(National e-Payment) แขวงพญาไท 

     เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

     (ชดเชยงบประมาณทีพ่บัไป) 67,123,500            บาท

(2) โครงการจดัทาํฐานขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูการชาํระเงนิ

    แบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่การจดัเก็บภาษ ี(National e-Payment) 

    แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

    (ชดเชยงบประมาณทีพ่บัไป) 257,656,000           บาท

(3) โครงการจา้งพฒันาบูรณาการระบบ Smart Back Office 

    แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 33,032,600            บาท

(4) โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์All In One และ

    เครื่องสาํรองไฟฟ้า (UPS) จาํนวน 4,511 เครื่องทดแทนของเดมิ

    และเพิม่ประสทิธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

    1 โครงการ 181,304,300           บาท
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(5) โครงการบูรณาการระบบตรวจสอบภาษ ีแขวงพญาไท 

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 86,722,400            บาท

(6) โครงการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพระบบงานภาษมีลูค่าเพิม่

    และภาษธุีรกิจเฉพาะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

    1 โครงการ 179,684,300           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 499,123,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 99,824,600            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 179,684,300           บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 219,614,100           บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 75,823,700            บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 75,823,700            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,605,700              บาท

(2) ค่าก่อสรา้งสิง่ก่อสรา้งประกอบเพิม่เติม อาคารสาํนกังานและ

    อาคารชดุพกัอาศยัของสาํนกังานสรรพากรพื้นทีช่ลบุรี 2 

    ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง 27,785,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,732,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,946,400              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 27,785,600            บาท

(3) ค่าปรบัปรุงผงับริเวณ พรอ้มก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัและ

    สิง่ก่อสรา้งประกอบของสาํนกังานสรรพากรภาค 9 

    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

    1 แห่ง 7,106,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,383,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,276,600              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 7,106,400              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000            บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานสรรพากรภาค 5 พรอ้มก่อสรา้ง

    อาคารพกัอาศยั และสิง่ก่อสรา้งประกอบ ตาํบลบางปลาสรอ้ย 

    อาํเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง 26,014,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 130,074,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 26,014,800            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 52,029,600            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 52,029,600            บาท
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(5) ค่าปรบัปรุงและตกแต่งภายในอาคารสาํนกังานสรรพากรภาค 12 

    ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 8,311,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 41,556,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 8,311,200              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 33,244,800            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 25,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพอ์ากรแสตมป์ 25,000,000            บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  2.8500 -  -  2.8500

-                2.8500         -                -                2.8500         

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 10,000 -              -              -              

ลา้นบาท -               2.8500 -               -                -               

ลา้นบาท -                2.8500 -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                2.8500         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชง้าน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกรมสรรพากรกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

 - บูรณาการข ัน้ตอนการเริ่มตน้ประกอบธุรกิจ โดยรวมข ัน้ตอนยื่นคาํขอจดทะเบยีนจดัต ัง้นิติบุคคล 

   พรอ้มกบัการยื่นคาํขอต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่และการลงทะเบยีนขอใชบ้รกิาร

   อเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร     

- เชื่อมโยงขอ้มลูนิติบุคคลและผูป้ระกอบธุรกิจ เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารการจดัเก็บภาษอีากร

  ใหม้ปีระสทิธภิาพและใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวเิคราะหภ์าพรวมธุรกิจร่วมกบัขอ้มลูนิติบุคคล 

  รวมท ัง้ใชใ้นการติดตามการนาํส่งงบการเงนิของผูป้ระกอบการ

 กรุงเทพมหานคร

2,850,000

2,850,000

หน่วย:ลา้นบาท

7.3  แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั 2,850,000

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบใหบ้รกิารดิจทิลัแบบเบ็ดเสรจ็ 

(End-to-End Services) สาํหรบัประชาชนและธุรกจิ 2,850,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบใหบ้รกิารดิจทิลัแบบเบด็เสรจ็ 

(End-to-End Services) สาํหรบัประชาชนและธุรกจิ 2,850,000 บาท

1. งบลงทนุ 2,850,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 2,850,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,850,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,850,000              บาท

(1) โครงการการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกรมสรรพากรกบั

    กรมพฒันาธุรกิจการคา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 2,850,000              บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                -                

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 2,384.2913      2,487.0000  2,484.0000      2,826.0000      2,911.0000  2,998.0000      

2.1 เงนิรายได ้ 2,384.2913     2,487.0000     2,484.0000     2,826.0000     2,911.0000     2,998.0000     

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 2,384.2913      2,487.0000  2,484.0000      2,826.0000      2,911.0000  2,998.0000      

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 2,384.2913      2,487.0000  2,484.0000      2,826.0000      2,911.0000  2,998.0000      

4.1 งบบคุลากร 486.9020       516.6110       520.0000       520.0000       520.0000       520.0000       

4.2 งบดาํเนินงาน 1,320.5190     1,466.3086     1,499.1781     1,657.4000     1,719.9000     1,723.2000     

4.3 งบลงทนุ 287.6983       138.6629       104.0000       221.0000       225.0000       300.0000       

4.4 งบเงนิอดุหนุน

4.5 งบรายจ่ายอื่น 289.1720       365.4176       360.8219       427.6000       446.1000       454.8000       

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) -                -                -                -                -                -                

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น -                -                 -                 -                 -                 -                 

6.1 ภารกจิพื้นฐาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) -                -                 -                 -                 -                 -                 

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

174,723,500 136,489,900                

กระทรวงการคลงั

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

-  -   

เป็นเสาหลกัดา้นรฐัวสิาหกจิ หลกัทรพัยข์องรฐั และการร่วมลงทนุระหว่างภาครฐัและเอกชน

เพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบยีบ และมาตรการทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารและพฒันา

รฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั

2. กาํกบั ดูแล ตดิตาม ประเมนิผล และพฒันารฐัวสิาหกจิใหม้กีารดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งกบั

นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกบัการบรหิารและพฒันารฐัวสิาหกจิ

3. ใหค้าํปรกึษา เสนอแนะ และใหค้วามช่วยเหลอืดา้นวชิาการของการบรหิารและพฒันาองคก์รแก่รฐัวสิาหกจิ

4. ดาํเนินการบรหิารหลกัทรพัยข์องรฐัในรฐัวสิาหกจิและกจิการทีร่ฐัถอืหุน้ตํา่กว่ารอ้ยละหา้สบิของทนุท ัง้หมด

5. ดาํเนินการเกีย่วกบัการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีข่องสาํนกังาน

หรอืตามทีก่ระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : รฐัวสิาหกจิมทีศิทางการดาํเนินงาน

ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายรฐับาลสามารถ

บริหารจดัการองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและนาํสง่เงนิรายได ้

ใหแ้ก่ภาครฐัอย่างต่อเนื่อง รวมท ัง้การดาํเนินงานเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีและเป็นเครื่องมอืของรฐัในการใหบ้ริการ

สาธารณะทีม่คีุณภาพ ช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัมแีหลง่เงนิในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพิม่ขึ้น โดยการร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนเพือ่ช่วยแบง่เบาภาระ

งบประมาณและเงนิกูข้องรฐับาล

- ตวัชี้วดั : รายไดท้ีจ่ดัเก็บจากรฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์อง

รฐัเป็นไปตามเป้าหมาย

ลา้นบาท 159,800 142,800

- ตวัชี้วดั : มลูค่าเงนิลงทนุทีค่ณะกรรมการนโยบายการร่วม

ลงทนุระหวา่งรฐัและเอกชนเหน็ชอบในหลกัการการร่วมลงทนุ

ระหวา่งรฐัและเอกชน

ลา้นบาท 47,000 47,000
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4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 125.6961                174.7235                136.4899                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 67.1449                  71.2106                  70.4718                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 58.5512                 103.5129                66.0181                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 58.5512                  103.5129                66.0181                  
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 174.7235       136.4899       115.4138       117.3794       119.4040       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 174.7235       136.4899       115.4138       117.3794       119.4040       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. สรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั

และสนบัสนุนใหเ้กดิการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและ

เอกชนเพือ่พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รายไดท้ี่จดัเก็บจากรฐัวสิาหกิจและ

หลกัทรพัยข์องรฐัเป็นไปตามเป้าหมาย

ลา้นบาท 159,800 142,800 143,700 156,800 161,500

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มลูค่าเงนิลงทุนที่

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน

เหน็ชอบในหลกัการการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน

ลา้นบาท 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : การพฒันาและใชป้ระโยชนจ์าก

ระบบฐานขอ้มลูดา้นรฐัวสิาหกิจ

ระดบั -                 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการติดตาม

ความคืบหนา้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนเพือ่

ปรบัปรุงแผนการจดัทาํโครงการร่วมลงทุน

ระดบั 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.5129     66.0181       42.7517       42.7517       42.7517       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 71.2106       70.4718       72.6621       74.6277       76.6523       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 69.9978 39.2257         23.2664         -                 4.0000          136.4899       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 69.9978 0.4740          -                 -                 -                 70.4718         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั

-  38.7517         23.2664         -                 4.0000          66.0181         

ผลผลติที่ 1 : การพฒันารฐัวสิาหกิจ หลกัทรพัย์

ของรฐัและการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน

             -            38.7517          23.2664                -             4.0000          66.0181

งบรายจา่ย

136,489,900 

113,223,500 

23,266,400 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

71.2106          70.4718         72.6621         74.6277          76.6523          

71.2106          70.4718          72.6621          74.6277          76.6523          

70.7785          69.9978          72.1801          74.1373          76.1533          

0.4321            0.4740            0.4820            0.4904            0.4990            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 70,471,800

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 70,471,800 บาท

1. งบบคุลากร 69,997,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 63,224,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 62,829,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 395,700                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,772,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 474,000                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 474,000                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 120,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 83,000                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 258,900                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,100                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

38.7517      23.2664      -              4.0000       66.0181      

25.4928        23.2664        -                4.0000         52.7592        

13.2589        -                -                -                13.2589        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

ระดบั 5

( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท 103.5129       66.0181        42.7517        42.7517        42.7517        

ลา้นบาท 103.5129       66.0181        42.7517        42.7517        42.7517        

ลา้นบาท 39.9001        38.7517        38.7517        38.7517        38.7517        

ลา้นบาท 49.2061        23.2664        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 14.4067        4.0000         4.0000         4.0000         4.0000         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                       66,018,100

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันารฐัวสิาหกจิ หลกัทรพัยข์องรฐัและการร่วมลงทุนระหว่าง

                        ภาครฐัและเอกชน                       66,018,100

- เพือ่ใหร้ฐัวสิาหกิจและกิจการที่รฐัถอืหุน้ตํา่กว่ารอ้ยละหา้สบิมกีารบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและเพือ่วดั

   ผลสมัฤทธิ์ของนโยบายการบรหิารและพฒันารฐัวสิาหกิจของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 

   รวมท ัง้ใหร้ฐัวสิาหกิจนาํไปใชป้รบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงานใหด้ยีิ่งขึ้น พรอ้มท ัง้เพือ่ใหส้่วนราชการ 

   รฐัวสิาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สามารถดาํเนินการใหเ้อกชนร่วมลงทุน

   ในกิจการของรฐัอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารและพฒันารฐัวสิาหกิจและหลกัทรพัยข์องรฐั

2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของจาํนวนโครงการร่วมลงทุน

ระหว่างรฐัและเอกชนที่นาํเสนอไดต้ามที่กาํหนดใน

กฎหมายว่าดว้ยการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน

เชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตาม

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการใหเ้งนิอดุหนุน

บรกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 2554

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันารฐัวสิาหกจิ หลกัทรพัยข์องรฐัและการร่วมลงทุน

           ระหว่างภาครฐัและเอกชน 66,018,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 38,751,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,640,200             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 33,603,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 4,480,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,754,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 287,900                บาท

(4) เงนิรางวลักรรมการสอบ 96,000                  บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 390,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 353,100                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,710,400              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,701,400              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 550,000                บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 1,925,000              บาท

(11) ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 14,677,200             บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 1,770,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 258,000                บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 50,000                  บาท

(17) วสัดคุอมพวิเตอร์ 200,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์2 คนั 518,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,592,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 388,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 518,400                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 518,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 518,400                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 648,000                บาท
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(3) ค่าเช่ารถยนต ์2 คนั 518,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,592,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 388,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 518,400                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 518,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 518,400                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 648,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,111,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,413,200              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 562,700                บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 136,800                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,998,800              บาท

2. งบลงทนุ 23,266,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,266,400             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 23,266,400             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,266,400             บาท

(1) โครงการพฒันาระบบการวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) และระบบ

     การบรหิารจดัการดจิทิลั (Digital Transformation) เพือ่ยกระดบั

     คณุภาพและประสทิธภิาพรฐัวสิาหกจิ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

     รฐัวสิาหกจิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 1,146,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,900,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,013,800              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,740,200             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,146,000              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการประเมนิผลการดาํเนนิงานรฐัวสิาหกจิ 

     สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

     กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 7,091,000              บาท

(3) โครงการจดัหาอปุกรณ์ระบบรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ

     และอปุกรณ์เครอืข่ายเพือ่ทดแทนของเดมิ  

     สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

     กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 10,000,000             บาท
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(4) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการสนบัสนุนการปฏบิตังิาน

    ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ  

    สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 5,029,400              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

(1) โครงการการใหเ้งนิอดุหนุนบรกิารสาธารณะ 4,000,000              บาท
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(ไม่มเีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : หน้ีสาธารณะคงคา้งต่อผลติภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 60

รอ้ยละ 60 60

(1) ผลสมัฤทธิ์ : สามารถบริหารจดัการหนี้สาธารณะใหอ้ยู่ใน

กรอบความย ัง่ยนืทางการคลงั และไมเ่กนิเป้าหมายรอ้ยละ 60 

ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ

-  -   

บรหิารหน้ีสาธารณะเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาประเทศ อย่างม ัน่คง และย ัง่ยนื

บรหิารหน้ีสาธารณะตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

กระทรวงการคลัง

สาํนกังานบรหิารหนี� สาธารณะ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

243,297,370,700 249,890,577,600            



แผนงานบรหิารจดัการหน้ีภาครฐั 221,823.3421           243,181.1996           249,470.2984           

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 5.7350 3.8648 3.3000 

3. งบประมาณรายจา่ยเพือ่ชําระหน้ีภาครฐั 221,823.3421           243,181.1996  249,470.2984            

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 326.4322                44.7587                  347.9102                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 320.6972                40.8939                 344.6102                 

รวมทัง้สิ้น 222,221.0059           243,297.3707  249,890.5776            

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 71.2316                  71.4124                  72.3690                  

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 243,297.3707  249,890.5776  321,312.9106  361,525.6709  394,325.3768      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 243,297.3707  249,890.5776  321,312.9106  361,525.6709  394,325.3768      

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -                   -   -                    -   

1. เพื่อบรหิารจดัการหน้ีสาธารณะใหมี้ตน้ทนุที่เหมาะสม

และอยูภ่ายใตก้รอบความเสีย่งที่ยอมรบัได/้มีการพฒันา

ตลาดตราสารหน้ีเพื่อใหเ้ป็นแหลง่ระดมทนุที่ย ัง่ยนื

ในประเทศ/มีระบบขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ทนัสมยัและสรา้งความเช่ือมโยงในการทาํงาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเร็จ

ของการดาํเนินการภายใตแ้ผนการบรหิารหน้ีสาธารณะ 

ประจาํปีงบประมาณไมต่ํา่กว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคร ัง้ในการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอื

คร ัง้ 1 1 -                    -                    -   

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 44.7587 347.9102  32.0483  32.2483  33.0483          

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -                   -   -                    -   

2. เพื่อการชําระหน้ีใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและตรงตาม

กาํหนดเวลา

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จ

ของการเบกิจ่ายวงเงนิการบรหิารการชาํระหน้ี

ของรฐับาลไมต่ํา่กว่า

รอ้ยละ 96 96 96 96 96

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 243,181.1996  249,470.2984  321,206.3368  361,416.6697  394,213.2814    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -                   -   -                    -   

3. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 71.4124 72.3690  74.5255  76.7529  79.0471          

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -  -                   -   -                    -   

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

121121



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 72.0892 25.4281         16.6218         -                 249,776.4385  249,890.5776  

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 72.0892 0.2798          -                 -                 -                 72.3690         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

-  25.1483         16.6218         -                 302.8401       344.6102       

ผลผลติที่ 1 : การบรหิารจดัการหน้ีสาธารณะ              -            25.1483          16.6218                -          302.8401        344.6102

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

-  -                 -                 -                 3.3000          3.3000          

โครงการที่ 1 : โครงการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ของประเทศ

             -                  -                  -                  -             3.3000           3.3000

4. แผนงานบรหิารจดัการหน้ีภาครฐั -  -                 -                 -                 249,470.2984  249,470.2984  

ผลผลติที่ 1 : การบรหิารการชาํระหน้ีของรฐับาล              -                  -                  -                  -     249,470.2984   249,470.2984

งบรายจา่ย

249,890,577,600 

249,603,955,800 

286,621,800 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

71.4124          72.3690         74.5255         76.7529          79.0471          

71.4124          72.3690          74.5255          76.7529          79.0471          

71.3271          72.0892          74.2457          76.4731          78.7673          

0.0853            0.2798            0.2798            0.2798            0.2798            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 72,369,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

25.1483 16.6218 -  302.8401 344.6102

25.1483        16.6218        -                302.8401           344.6102         

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 40.8939       344.6102      32.0483       32.2483            33.0483          

ลา้นบาท 40.8939        344.6102       32.0483        32.2483            33.0483           

ลา้นบาท 27.3022        25.1483        24.2483        24.2483            24.2483           

ลา้นบาท 8.6847         16.6218        -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท 4.9070         302.8401       7.8000         8.0000             8.8000            

ลา้นบาท -                -                -                -                    -                   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : หน้ีสาธารณะคงคา้งต่อผลติภณัฑม์วลรวม

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการภายใต ้

แผนการบรหิารหน้ีสาธารณะ ประจาํปีงบประมาณไมต่ํา่กว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการหน้ีสาธารณะ พฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ

พฒันาระบบศูนยข์อ้มลูทีป่รกึษาไทย พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

แผนยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและขอ้เสนอ

การเปลีย่นแปลงเพือ่สรา้งความโปร่งใสในสว่นราชการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 344,610,200

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจดัการหน้ีสาธารณะ 344,610,200

 - เพือ่บรหิารจดัการหน้ีสาธารณะใหม้ตีน้ทนุทีเ่หมาะสมและอยู่ภายใตก้รอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้มกีารพฒันา

   ตลาดตราสารหน้ีเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่ระดมทนุทีย่ ัง่ยนืในประเทศ มรีะบบขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั

   และสรา้งความเชื่อมโยงในการทาํงาน

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 72,369,000 บาท

1. งบบคุลากร 72,089,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 69,656,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 69,656,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,433,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 279,800                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 279,800                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 204,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 72,000                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนประจาํปีของพนกังานราชการ 3,800 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารจดัการหน้ีสาธารณะ 344,610,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,148,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,688,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 189,800                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 557,500                บาท

(3) เงนิรางวลักรรมการสอบ 50,000                  บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,059,200              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 238,300                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 116,600                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 310,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,327,500              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 398,200                บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 166,000                บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 202,100                บาท

(12) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,461,100              บาท

(13) จา้งเหมาคนพกิารเพือ่ปฏบิตังิาน 360,000                บาท

(14) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,230,300              บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 1,500,000              บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 321,800                บาท

(17) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,200,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,459,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,831,200              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 864,200                บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 190,000                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,574,500              บาท
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2. งบลงทนุ 16,621,800             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,621,800             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 16,621,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,884,300              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) 1,884,300              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,737,500             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ 881,200                บาท

(2) โครงการจดัหาอปุกรณ์สาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารดจิทิลัของสาํนกังานบรหิาร

    หนี้สาธารณะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,811,300              บาท

(3) โครงการจดัหาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสารสนเทศทดแทนและระบบ 

    ป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอร ์แขวงพญาไท เขตพญาไท

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 7,300,000              บาท

(4) โครงการปรบัปรงุและพฒันาระบบฐานขอ้มลูของศูนยข์อ้มลูทีป่รกึษา   

    ระยะที ่2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 3,745,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 302,840,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 32,840,100             บาท

2) โครงการชาํระเงนิเพิม่ทนุของหน่วยงานคํา้ประกนัเครดติและการลงทนุ

แห่งภมูภิาคอาเซยีน+3 270,000,000            บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-  -  -  3.3000 3.3000

-                -                -                3.3000 3.3000            

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครัง้  - 1  -  -  -

รอ้ยละ  - 100  -  -  -

ลา้นบาท -                3.3000         -                -   -                   

ลา้นบาท -                3.3000          -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท -                3.3000 -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3  แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 3,300,000

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของประเทศ 3,300,000

   - เพือ่ใหบ้รษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดาํเนินการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศบนพื้นฐานขอ้มลูทีถู่กตอ้ง

     และครบถว้นจากแหลง่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการประสานจากหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเป็นทางการ   

   - เพือ่ใหบ้รษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืเผยแพร่รายงานอนัดบัความน่าเชื่อถอืบนพื้นฐานขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้น   

   - เพือ่สรา้งความม ัน่ใจใหน้กัลงทนุในดา้นความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มลูของรฐับาลไทย  

   - เพือ่ใหไ้ดอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่ชีื่อเสยีง

     ระดบัสากล ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีน่กัลงทนุใชป้ระกอบการพจิารณาลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 สาํนกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ

3,300,000

3,300,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การจา้งบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื เพือ่จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคร ัง้ในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

เชงิคุณภาพ : ความถูกตอ้งของขอ้มลูตวัเลขเศรษฐกจิ

ในการแถลงข่าวอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีห่น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งได ้

ตรวจสอบและยนืยนั

รวมทัง้สิ้น
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โครงการ : โครงการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของประเทศ 3,300,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,300,000              บาท

1) โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 3,300,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-  -  -  249,470.2984 249,470.2984

-                -                -                249,470.2984      249,470.2984 

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 96

 ( - )

96 96 96 96

ลา้นบาท 243,181.1996  249,470.2984  321,206.3368  361,416.6697      394,213.2814    

ลา้นบาท 243,181.1996  249,470.2984  321,206.3368  361,416.6697      394,213.2814     

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

ลา้นบาท 243,181.1996  249,470.2984  321,206.3368  361,416.6697      394,213.2814 

ลา้นบาท -                -                -                -   -                   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

249,470,298,400

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารการชําระหน้ีของรฐับาล 249,470,298,400

  - เพือ่การชาํระหน้ีใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและตรงตามกาํหนดเวลา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4  แผนงานบริหารจดัการหน้ีภาครฐั

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารการชาํระหน้ีของรฐับาล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการเบกิจ่ายวงเงนิการ

บรหิารการชาํระหน้ีของรฐับาลไมต่ํา่กว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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ผลผลติ : การบรหิารการชําระหน้ีของรฐับาล 249,470,298,400 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 249,470,298,400       บาท

1) ชาํระคนืตน้เงนิกู ้ 66,481,802,200        บาท

2) ชาํระค่าธรรมเนยีมจดัการและค่าผูกพนัเงนิกู ้ 845,031,800            บาท

3) ชาํระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ 182,143,464,400       บาท
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(ไม่มเีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1,003,190,000 922,297,600                

กระทรวงการคลงั

สาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

-  -   

องคก์รนาํในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกจิการคลงัเพือ่เศรษฐกจิสมดุล

1. ศึกษา และวเิคราะหแ์ละเสนอแนะนโยบายดา้นการคลงั ระบบการเงนิ การออม และการลงทนุ

รวมท ัง้เศรษฐกจิมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมอือาชพี

2. ตดิตาม กาํกบั และประเมนิผล มาตรการเศรษฐกจิการคลงัใหม้ปีระสทิธภิาพ

3. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และการยอมรบัในนโยบายเศรษฐกจิการคลงักบัทกุภาคส่วน

4. พฒันาบคุลากรและองคก์รสู่ความเป็นเลศิ ดา้นวชิาการ คุณธรรม และมคีวามสุข

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการ

ใหภ้าคการคลงัการเงนิของประเทศมคีวามแขง็แกร่งย ัง่ยนื 

เป็นทีน่่าเชื่อถอืเป็นหลกัของระบบเศรษฐกจิไทย และเอื้อต่อ

การพฒันาเศรษฐกจิภาคอืน่

- ตวัชี้วดั : จาํนวนขอ้เสนอเเนะ/นโยบาย/มาตรการ

ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั

โครงการ 15 15



4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 2,729.2473              1,003.1900              922.2976                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 157.0311                155.5555                151.5178                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,572.2162              847.6345                770.7798                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 2,572.2162              847.6345                770.7798                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,003.1900     922.2976       1,220.0278     477.0594       479.7899       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,003.1900     922.2976       1,220.0278     477.0594       479.7899       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ภาคการคลงัการเงนิของประเทศมีความแข็งแกร่ง

ย ัง่ยนื เป็นที่น่าเช่ือถอืเป็นหลกัของระบบเศรษฐกจิไทย

และเอื้อต่อการพฒันาเศรษฐกจิภาคอืน่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอแนะ/นโยบาย/

มาตรการที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลงั

โครงการ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 847.6345     770.7798     1,063.7998   316.4002     314.3612     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 155.5555     151.5178     156.2280     160.6592     165.4287     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 142.9939 50.3531         45.2851         -                 683.6655       922.2976       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 142.9939 8.5239          -                 -                 -                 151.5178       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

-  41.8292         45.2851         -                 683.6655       770.7798       

ผลผลติที่ 1 : นโยบาย มาตรการดา้นการคลงั

การเงนิและเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง

             -            41.8292          45.2851                -          683.6655        770.7798

งบรายจา่ย

922,297,600 

218,702,600 

703,595,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

155.5555         151.5178        156.2280        160.6592         165.4287         

155.5555         151.5178         156.2280         160.6592         165.4287         

147.1430         142.9939         147.7041         152.1353         156.9048         

8.4125            8.5239            8.5239            8.5239            8.5239            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 151,517,800

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 151,517,800 บาท

1. งบบคุลากร 142,993,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 127,299,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 124,346,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,953,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 9,649,100              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,045,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,523,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,523,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 7,081,100              บาท

(2) เงนิพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ

    ตามประเพณีทอ้งถิน่ 1,216,900              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 214,900                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 11,000                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

41.8292      45.2851      -              683.6655    770.7798    

41.8292        45.2851        -                683.6655      770.7798      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15

 ( - )

15 15 15 15

ลา้นบาท 847.6345       770.7798       1,063.7998    316.4002       314.3612       

ลา้นบาท 847.6345       770.7798       1,063.7998    316.4002       314.3612       

ลา้นบาท 50.1543        41.8292        41.8292        41.8292        41.8292        

ลา้นบาท 136.2109      45.2851        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 661.2693      683.6655      1,021.9706    274.5710      272.5320      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วย:ลา้นบาท

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                     770,779,800

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  นโยบาย มาตรการดา้นการคลงัการเงนิและเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้ง                     770,779,800

 - เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลงั การเงนิ การออม การลงทุน และการคุม้ครองผลประโยชนท์างการเงนิ

   เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ติดตาม จดัทาํ นาํเสนอและทาํความเขา้ใจในนโยบายและมาตรการ

ดา้นการคลงั ระบบการเงนิ และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอแนะ/นโยบาย/มาตรการ

ที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากปลดักระทรวงการคลงั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบาย มาตรการดา้นการคลงัการเงนิและเศรษฐกจิ

           ที่เกีย่วขอ้ง 770,779,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 41,829,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,113,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 318,900                บาท

(2) ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งในต่างประเทศ 723,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 530,900                บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 591,800                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํ

    อยู่ในต่างประเทศ 700,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,440,800              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 830,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 705,600                บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 800,000                บาท

(10) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังานในต่างประเทศ 510,000                บาท

(11) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 150,000                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 462,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการโยกยา้ยสบัเปลีย่นผูด้าํรงตาํแหน่งอคัรราชทูตทีป่รกึษา

     เศรษฐกจิและการคลงัประจาํกรงุวอชงิตนั 1,500,000              บาท

(14) ค่าใชจ่้ายทีส่ถานเอกอคัรราชทูตไทยเรยีกเก็บ 230,400                บาท

(15) เงนิสมทบเบี้ยประกนัสุขภาพลูกจา้งทอ้งถิน่ 372,600                บาท

(16) ค่าประกนัภยัรถยนตใ์นต่างประเทศ 634,000                บาท

(17) ค่าเช่าทีจ่อดรถในต่างประเทศ 530,100                บาท

(18) ค่าจา้งเหมาบรกิาร (เช่ารถเสรมิ) 224,400                บาท

(19) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,200,000              บาท

(20) ค่าบาํรงุรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย 8,500,000              บาท

(21) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,680,000              บาท

(22) วสัดสุาํนกังาน 1,800,000              บาท

(23) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 470,000                บาท

(24) วสัดทุีส่ถานเอกอคัรราชทูตไทยเรยีกเก็บ 150,000                บาท

(25) วสัดงุานบา้นงานครวั 154,000                บาท

(26) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 30,000                  บาท

(27) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,450,000              บาท

(28) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 125,000                บาท

(29) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 300,000                บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,715,700             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,089,700              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 600,000                บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 670,000                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,900,000              บาท

(5) ค่าสาธารณูปโภคทีส่ถานทูตไทยเรยีกเก็บ 456,000                บาท

2. งบลงทนุ 45,285,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,285,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,285,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,619,500              บาท

(1) รถยนตตู์โ้ดยสาร (รถส่วนกลาง) สาํนกังานทีป่รกึษาเศรษฐกจิ

    และการคลงั ประจาํกรงุโตเกยีว 1 คนั 1,619,500              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 43,665,600             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 176,200                บาท

(2) โครงการจดัซื้อระบบบรหิารจดัการป้องกนัการเขา้ถงึและการดูแลขอ้มลู

    ส่วนบคุคล สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท 

    กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 23,971,400             บาท

(3) โครงการจดัหาระบบจดัเก็บขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอรแ์ละวเิคราะห์

    ภยัคกุคามบนเครอืข่ายแบบรวมศูนย ์(Security Incident Event 

    Management: SIEM) สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั แขวงพญาไท

    เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 19,518,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 683,665,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 25,355,600             บาท

2) การบรจิาคในการเพิม่ทนุสมาคมพฒันาการระหวา่งประเทศ (International

Development Association (IDA)) ครัง้ที ่17 15,600,000             บาท

3) การบรจิาคในการเพิม่ทนุสมาคมพฒันาการระหวา่งประเทศ (International

Development Association (IDA)) ครัง้ที ่18 18,300,000             บาท

4) การบรจิาคเงนิสาํหรบัการเพิม่ทนุกองทนุพฒันาเอเชยี ครัง้ที ่11 (ADF : XII) 9,304,000              บาท

5) การเพิม่ทนุแบบสามญัประจาํปี 2561 ของธนาคารระหวา่งประเทศ

เพือ่การบูรณะววิฒันาการ (International Bank for Reconstruction

and Development: IBRD) 206,829,000            บาท

6) การเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงประจาํปี 2561 ของธนาคารระหวา่งประเทศ

เพือ่การบูรณะววิฒันาการ (International Bank for Reconstruction

and Development: IBRD) 81,483,000             บาท

7) การเพิม่ทนุแบบสามญัประจาํปี 2561 ของบรรษทัการเงนิระหวา่งประเทศ

(The International Finance Corporation: IFC) 214,440,000            บาท
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8) การเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงประจาํปี 2561 ของบรรษทัการเงนิ

ระหวา่งประเทศ (The International Finance Corporation: IFC) 82,239,000             บาท

9) การบรจิาคเงนิสาํหรบัการเพิม่ทนุกองทนุพฒันาเอเชยี ครัง้ที ่12 (ADF : XIII) 17,804,900             บาท

10) การบรจิาคในการเพิม่ทนุสมาคมพฒันาการระหวา่งประเทศ (International

Development Association (IDA)) ครัง้ที ่19 12,310,000             บาท
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(ไมม่เีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงการคลัง

สาํนกังานความรว่มมือพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพี�อนบา้น (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

588,053,600 580,000,000                

1,889,531,900 1,126,803,800              

เป็นองคก์รช ัน้นาํในการร่วมพฒันาและสรา้งการเตบิโตอย่างท ัว่ถงึและย ัง่ยนื

1. เป็นกลไกของรฐับาลไทยในการดาํเนินนโยบายดา้นความร่วมมอืทางการเงนิและทางวชิาการ

เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและมุง่สู่การเตบิโตอย่างท ัว่ถงึและย ัง่ยนืสาํหรบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี

2. บูรณาการกบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน ประชาสงัคม และองคก์รหรอืหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

ในการร่วมพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติ ผ่านการขยายโอกาสทางการคา้และการลงทนุร่วมกนั

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

90 90

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การผลกัดนัใหเ้กดิโครงขา่ยความเชื่อมโยง

ดา้นโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซ่การผลติภายในอนุภูมภิาคลุม่นํา้โขง

ลดระยะเวลาและตน้ทนุในการขนสง่ เพือ่อาํนวยความสะดวก

และสง่เสริมดา้นการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเทีย่ว 

(ใหก้ารร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น)

- ตวัชี้วดั : จาํนวนโครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ โครงการ 8 7

- ตวัชี้วดั : ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับริการในการ

ใหบ้ริการของ สพพ.

รอ้ยละ



588.0536                580.0000                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 837.3226                588.0536                580.0000                 

รวมทัง้สิ้น 837.3226                588.0536                580.0000                 

1. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 837.3226                
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,477.5855     1,706.8038     2,302.8138     1,478.3440     1,166.4457     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 588.0536       580.0000       689.2201       704.9871       681.8236       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,889.5319     1,126.8038     1,613.5937     773.3569       484.6221       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 450.4153       374.0000       539.0203       234.4256       58.3502         

  - เงนิกูใ้นประเทศ ลา้นบาท 800.5557       250.0000       906.8850       382.0000       300.0000       

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท 638.5609       502.8038       167.6884       156.9313       126.2719       

1. ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิและทางวชิาการที่เกี่ยวโยง

กบัการช่วยเหลอืทางการเงนิในการร่วมมือพฒันาเศรษฐกจิ

แก่รฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืสถาบนัการเงนิของรฐับาล

ประเทศเพือ่นบา้น

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการใหค้วามช่วยเหลอื

ทางการเงนิ

โครงการ 8 7 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในการใหบ้รกิารของ สพพ.

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 588.0536     580.0000     689.2201     704.9871     681.8236     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,889.5319     1,126.8038     1,613.5937     773.3569       484.6221       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 450.4153       374.0000       539.0203       234.4256       58.3502         

  - เงนิกูใ้นประเทศ ลา้นบาท 800.5557       250.0000       906.8850       382.0000       300.0000       

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท 638.5609       502.8038       167.6884       156.9313       126.2719       

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -  -                 -                 580.0000       -                 580.0000       

1. แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

-  -                 -                 580.0000       -                 580.0000       

ผลผลติที่ 1 : การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันา

เศรษฐกิจแก่ประเทศเพือ่นบา้น

             -                  -                  -          580.0000                -          580.0000

งบรายจา่ย

580,000,000 

-   

580,000,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              580.0000    -              580.0000    

-                -                580.0000      -                580.0000      

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 

( 7 )

7 10 10 10

รอ้ยละ 90 

( 90 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 2,421.1373    1,647.5125    2,241.1992    1,414.2647    1,099.7516    

ลา้นบาท 588.0536       580.0000       689.2201       704.9871       681.8236       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 588.0536      580.0000      689.2201      704.9871      681.8236      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,833.0837    1,067.5125    1,551.9791    709.2776       417.9280       

ลา้นบาท 450.4153      374.0000      539.0203      234.4256      58.3502        

ลา้นบาท 800.5557      250.0000      906.8850      382.0000      300.0000      

ลา้นบาท 582.1127      443.5125      106.0738      92.8520        59.5778        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.1  แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                     580,000,000

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิแก่ประเทศเพือ่นบา้น                     580,000,000

 - สามารถใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิและทางวชิาการแก่ประเทศเพือ่นบา้นเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

   ที่สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนในประเทศเพือ่นบา้น และอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการใหค้วามช่วยเหลอืทาง

การเงนิ

เชงิคุณภาพ : ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในการ

ใหบ้รกิารของ สพพ.

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 

      - เงนิรายได ้ 

      - เงนิกูใ้นประเทศ 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิแกป่ระเทศเพือ่นบา้น 580,000,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ     1,018,585,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 580,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ        1,018,585,900 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 580,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ        1,018,585,900 บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 580,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,018,585,900         บาท

(1) โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิก่อสรา้งทางรถไฟ

    สายท่านาแลง้-นครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว 230,000,000            บาท

(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยทีใ่หกู้ก้บัประเทศเพือ่นบา้นสาํหรบั

    โครงการ R67 กมัพชูา 19,972,300             บาท

(3) ค่าชดเชยส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยทีใ่หกู้ก้บัประเทศเพือ่นบา้นสาํหรบั

    โครงการก่อสรา้งถนนจากเมอืงหงสา-บา้นเชยีงแมน (เมอืงจอมเพชร 

    แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 21,710,500             บาท

(4) โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิก่อสรา้งถนนจาก

    เมอืงหงสา-บา้นเชยีงแมน (เมอืงจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) 

    สปป.ลาว 178,300                บาท

(5) โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิพฒันาเสน้ทางหมายเลข 11 (R11) 

 ช่วงครกขา้วดอ-บา้นโนนสะหวนั-สานะคาม-บา้นวงั-บา้นนํา้สงั สปป.ลาว 133,435,000            บาท

(6) โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิก่อสรา้งสะพานมติรภาพ แห่งที ่5

    (บงึกาฬ-บอลคิาํไซ) สปป.ลาว 80,000,000             บาท

(7) โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิพฒันาเมอืงภายใตร้ะเบยีง

    เศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง ระยะที ่3 ในส่วนของเมอืงเมยีวดี

    (Water Suppy) และ (Solid Waste Management) 94,703,900             บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 1,398.6999  1,236.0378  1,035.3991      825.6043        611.3916        390.2417        

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 726.1960  1,783.0900  1,018.5859  1,502.6936  654.1308        371.2030        

2.1 เงนิรายได ้ 423.4480       450.4153       374.0000       539.0203       234.4256       58.3502         

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ 302.7480       800.5557       250.0000       906.8850       382.0000       300.0000       

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 532.1190       394.5859       56.7883         37.7052         12.8528         

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 2,124.8959  3,019.1278  2,053.9850  2,328.2979  1,265.5224  761.4447        

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 801.7535  1,889.5319  1,126.8038  1,613.5937  773.3569        484.6221        

4.1 งบบคุลากร 40.7491         56.4482         59.2913         61.6146         64.0793         66.6941         

4.2 งบดาํเนินงาน 31.9365         47.3387         45.7266         45.9780         51.2393         46.5175         

4.3 งบลงทนุ 2.8719          2.6550          3.2000          3.3075          3.9075          0.2075          

4.4 งบเงนิอดุหนุน 726.1960       1,783.0900     1,018.5859     1,502.6936     654.1308       371.2030       

4.5 งบรายจ่ายอื่น

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 1,323.1424  1,129.5959  927.1812        714.7042        492.1655        276.8226        

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 87.1046         94.1968         101.5769        103.3126        101.9238        100.5773        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 87.1046         94.1968         101.5769       103.3126       101.9238       100.5773       

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 87.1046         94.1968         101.5769       103.3126       101.9238       100.5773       

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 1,236.0378  1,035.3991  825.6043        611.3916        390.2417        176.2453        

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

8,156,364,200 7,406,498,000 

700,000,000 738,000,000 

       องคก์รนาํในการขบัเคลือ่นการต่างประเทศไทยอย่างมเีอกภาพ ทาํใหป้ระเทศไทยมคีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 

       มมีาตรฐานสากล และมเีกยีรตภิมูใินประชาคมโลก

กระทรวงการต่างประเทศ

1. ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงระหว่างประเทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มของไทยในการรบัมอืต่อความทา้ทาย

ดา้นความม ัน่คงจากภายนอก และลดความเสีย่งหรอืป้องกนัปญัหาทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความม ัน่คงของไทย

ในอนาคต

2. ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ เพือ่สรา้งขดีความสามารถ

ของไทยและบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

3. เสรมิสรา้งและยกระดบัการพฒันาของไทยทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและพนัธกรณีระหว่างประเทศ

4. ส่งเสรมิบทบาท อาํนาจต่อรอง เกยีรตภิมู ิและสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิม่พนูผลประโยชนข์องไทย

และคนไทยในการมปีฏสิมัพนัธก์บัประชาคมโลก

5. พฒันาการดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศใหม้พีลวตัและมเีอกภาพใหเ้กดิประโยชนต่์อทกุภาคส่วนในประเทศ



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริมความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คงในทกุมติกิบัประเทศมหาอาํนาจและ

ประเทศทีม่คีวามสาํคญัทางยุทธศาสตร์

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นการเมอืงและความม ัน่คง

ระหวา่งประเทศกบัประเทศยุทธศาสตรแ์ละกรอบความร่วมมอื

อาเซยีน

รอ้ยละ - 77

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานสง่เสริม

ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานดา้นความร่วมมอื

เพือ่การพฒันา

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินความสมัพนัธแ์ละ

ความร่วมมอืกบัมติรประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงานเพือ่ผลกัดนั

การพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณี

ระหวา่งประเทศและมาตรฐานสากลทีส่าํคญั

รอ้ยละ - 75

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

อย่างย ัง่ยนืในกรอบความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

รอ้ยละ - 80

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จของการดาํเนินงานเพือ่ผลกัดนั

การพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณี

ระหวา่งประเทศและมาตรฐานสากลทีส่าํคญั

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริมความร่วมมอื

ดา้นเศรษฐกจิและความร่วมมอืเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืในกรอบ

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริมความสมัพนัธ์

และความร่วมมอืดา้นการเมอืงและความม ัน่คงระหวา่งประเทศกบั

ประเทศยุทธศาสตรแ์ละกรอบความร่วมมอือาเซยีน

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565
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80 80

- ตวัชี้วดั : จาํนวนนกัศึกษาไทยมสุลมิในต่างประเทศทีไ่ดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร สง่เสริมการศึกษา 

และความสามคัคใีนหมูค่ณะ

คน 7,500 -

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของนกัศึกษาไทยทีศึ่กษาอยู่ในประเทศ

กลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร

สง่เสริมการศึกษาและความสามคัคใีนหมูค่ณะ

รอ้ยละ - 70

(8) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินภารกจิการสรา้ง

ความเขา้ใจต่อนานาชาตเิกี่ยวกบัประเดน็จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ในภาพรวม

- ตวัชี้วดั : จาํนวนกจิกรรมการสรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติ

ทีไ่ดด้าํเนินการในปีงบประมาณบรรลวุตัถปุระสงค์

กจิกรรม 3 2

(7) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการสง่เสริมและสนบัสนุน

นกัศึกษาไทยในต่างประเทศ เพือ่เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานภารกจิดา้น

การสรา้งความเขา้ใจ เสริมสรา้งภาพลกัษณ์และความเชื่อม ัน่

ต่อไทย

รอ้ยละ 80 80

(5) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จของการพฒันาความร่วมมอืกบั

ภาคสว่นต่าง ๆ และการพฒันาการใหบ้ริการดา้นการต่างประเทศ

และการกงสุล

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาความร่วมมอืกบั

ภาคสว่นต่าง ๆ และการพฒันาการใหบ้ริการดา้นการต่างประเทศ

และการกงสุล

รอ้ยละ 80 85

(6) ผลสมัฤทธิ์ : การดาํเนินงานดา้นการทูตและการต่างประเทศ

ของไทยเป็นไปอย่างคลอ่งตวัและราบรื่น

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ดา้นการต่างประเทศในภาพรวม

รอ้ยละ

(4) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินงานภารกจิดา้นการสรา้ง

ความเขา้ใจ เสริมสรา้งภาพลกัษณ์และความเชื่อม ัน่ต่อไทย

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความ

ม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

        22.6940

การต่างประเทศ ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอื

ระหว่างประเทศ

เพือ่การพฒันา

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

     3,661.1078

การดาํเนินภารกจิพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง         83.8345

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบคุลากรภาครฐั      3,638.8617

รวมทัง้สิ้น  7,406.4980     

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 8,856.3642     8,144.4980     8,910.7847     8,362.0943     7,751.3649     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8,156.3642     7,406.4980     7,190.7847     6,642.0943     6,031.3649     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 700.0000       738.0000       1,720.0000     1,720.0000     1,720.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 700.0000 738.0000 1,720.0000 1,720.0000 1,720.0000

1. การดาํเนินงานดา้นการทูตและการต่างประเทศเป็นไป

อย่างคล่องตวัและราบร่ืน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการสนบัสนุน

การดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศในภาพรวม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,790.2040     3,722.6962     3,742.9041     3,852.1290     3,330.0906     

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 53.0000        53.0000        53.0000        53.0000        53.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 53.0000 53.0000 53.0000 53.0000 53.0000

2. สง่เสริมใหน้ักศึกษาไทยเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ

ทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร ส่งเสรมิ

การศึกษา และความสามคัคีในหมู่คณะ

คน 7,500 -                -                -                -                

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษาไทยทีศึ่กษา

อยู่ในประเทศกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

สนบัสนุนสวสัดกิาร ส่งเสรมิการศึกษาและความสามคัคี

ในหมู่คณะ

รอ้ยละ -                70 70 70 70

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.9081        22.1180        23.1180        23.1180        23.1180        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. สรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติเกี่ยวกบัการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นภาพรวม

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการสรา้งความเขา้ใจ

ต่อนานาชาตทิีไ่ดด้าํเนินการในปีงบประมาณบรรลุวตัถปุระสงค์

กิจกรรม 3 2 2 2 2

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7785         0.5760         0.5760         0.5760         0.5760         

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

157



เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ไทยประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คง

ระหว่างประเทศกบัประเทศยุทธศาสตรแ์ละกรอบความร่วมมือ

อาเซียน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นความม ัน่คง

รอ้ยละ 80 -                -                -                -                

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลกัดนัใหม้กีารดาํเนินการเพือ่ส่งเสรมิ

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืระหว่างไทยกบัประเทศ

ยุทธศาสตรใ์นทกุระดบั ทกุมติ ิในรูปแบบต่าง ๆ

รอ้ยละ -                80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลกัดนัใหม้กีารดาํเนินการเพือ่หารอื

หรอืชี้แจงขอ้มูลการดาํเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิ

การบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศ กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

รอ้ยละ -                70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ไดม้กีารจดัประชมุหารอืกบัหน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวขอ้งของไทยและมกีารประชมุหารอืและเจรจากบั

ประเทศเพือ่นบา้นในประเด็นดา้นเขตแดนและความม ัน่คง

ระหว่างกนั ภายใตก้รอบกลไกทวภิาคีทีเ่กี่ยวขอ้งและ

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ของไทยและประชาชนในพื้นที่

รอ้ยละ -                70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการส่งเสรมิ

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืทีจ่ะเสรมิสรา้งความม ัน่คง

ทีค่รอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซยีน

รวมถงึการรกัษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีน

รอ้ยละ -                90 90 90 90

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 474.1944       262.2850       305.1931       305.1931       305.1931       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. ไทยประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริมความร่วมมือ

ดา้นเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจ

รอ้ยละ 80 -                -                -                -                

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ดา้นความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

รอ้ยละ 80 -                -                -                -                

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินภารกิจ

ขบัเคลือ่นการทูตเศรษฐกิจและส่งเสรมิความร่วมมอื

ดา้นเศรษฐกิจ

รอ้ยละ -                80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการดาํเนินงานความร่วมมอื

เพือ่การพฒันาของไทยกบัต่างประเทศ

รอ้ยละ -                80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,161.7280     1,048.7947     1,132.4523     646.0500       646.0500       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ไทยประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานเพื่อผลกัดนั

การพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณี

ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลท่ีสาํคญั

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินความสมัพนัธ์

และความร่วมมอืกบัมติรประเทศและ

องคก์ารระหว่างประเทศ

รอ้ยละ 80 -                -                -                -                

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของขอ้เสนอของไทย

ทีน่าํเสนอในเวทรีะหว่างประเทศในทกุรูปแบบ (ขอ้มต ิรายงาน

ถอ้ยแถลง ฯลฯ) หรอืผูส้มคัรของไทยไดร้บัการยอมรบั

ในเวทรีะหว่างประเทศ

รอ้ยละ -                80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัของไทยใน SDGs Index and

Dashboards ซึง่เป็นตวัชี้วดั SDGs ทีไ่ดร้บัการยอมรบั

ระดบัโลก อยู่ในลาํดบัตน้ของกลุม่ประเทศอาเซยีน

ไม่ตํา่กว่า

อนัดบั

-                3 3 3 3

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ไทยไดจ้ดัหรอืเขา้ร่วมการประชมุ

สมัมนาหารอื (ในทกุรูปแบบ) เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

องคค์วามรูข้องหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของไทย ตลอดจน

การพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหเ้ป็นสากล

รอ้ยละ -                70 70 70 70

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 574.8972       507.5640       517.5640       517.5640       517.5640       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

7. ไทยประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานภารกิจดา้น

การสรา้งความเขา้ใจ เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่

ต่อไทย

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินภารกิจ

ดา้นการเสรมิสรา้งความเชื่อม ัน่และการส่งเสรมิบทบาท

ของประเทศไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 86.0475        32.9303        32.9303        32.9303        32.9303        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. ไทยประสบความสาํเร็จในการพฒันาความร่วมมือกบัภาคสว่น

ต่าง ๆ และการพฒันาการใหบ้ริการดา้นการต่างประเทศและ

การกงสุล

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ดา้นพธิกีารทูต การกงสุล และบรกิารดา้นการต่างประเทศ

รอ้ยละ 80 -                -                -                -                

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จของการเสรมิสรา้ง

และพฒันาขดีความสามารถในการขบัเคลือ่นการต่างประเทศ

อย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ -                80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนผูม้าตดิต่อ

ขอรบับรกิารทีส่าํนกังานในต่างประเทศไดร้บับรกิาร

อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

และสภาวการณ์

รอ้ยละ -                90 90 90 90

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลกัดนัการดาํเนินกิจกรรมเพือ่

ส่งเสรมิงานบรกิารประชาชนหรอืเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ของชมุชนไทยในต่างประเทศของสาํนกังานในต่างประเทศ

(อย่างนอ้ย)

โครงการ -                20 20 20 20

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,040.6065     1,809.5338     1,436.0469     1,264.5339     1,175.8429     

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 647.0000       685.0000       1,667.0000     1,667.0000     1,667.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 647.0000 685.0000 1,667.0000 1,667.0000 1,667.0000

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน

การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ

เติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั

สมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

รายการค่า

ดําเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 7,406.4980       7,406.4980       -                 -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 3,638.8617        3,638.8617        -                -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 3,744.9423        3,744.9423        -                -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 22.6940           22.6940           -                -                -                -                -                -               

ส่วนราชการ 7,406.4980      7,406.4980       -                -                -                -                 -                 -              

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 7,406.4980      7,406.4980       -                -                -                -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 3,638.8617        3,638.8617        -                -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 3,744.9423        3,744.9423        -                -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 22.6940           22.6940           -                -                -                -                -                -               

หน่วย : ลา้นบาท

7,406,498,000             

7,102,308,900           

304,189,100             

161



7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 889.8206 921.6271 845.2369 514.7325 -  

รวมทัง้สิ้น 889.8206 921.6271 845.2369 514.7325 -  

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงการต่างประเทศ

สาํนักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

องคก์รนาํในการขบัเคลือ่นการต่างประเทศไทยอย่างมเีอกภาพ ทาํใหป้ระเทศไทยมคีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื

มมีาตรฐานสากล และมเีกยีรตภิมูใินประชาคมโลก

1. ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงระหว่างประเทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มของไทยในการรบัมอื

ต่อความทา้ทายดา้นความม ัน่คงจากภายนอก และลดความเสีย่งหรอืป้องกนัปญัหาทีจ่ะส่งผลกระทบ

ต่อความม ัน่คงของไทยในอนาคต

2. ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ เพือ่สรา้ง

ขดีความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

3. เสรมิสรา้งและยกระดบัการพฒันาของไทยทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและพนัธกรณีระหว่างประเทศ

4. ส่งเสรมิบทบาท อาํนาจต่อรอง เกยีรตภิมู ิและสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิม่พนู

ผลประโยชนข์องไทยและคนไทยในการมปีฏสิมัพนัธก์บัประชาคมโลก

5. พฒันาการดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศใหม้พีลวตัและมเีอกภาพใหเ้กดิประโยชนต่์อทกุภาคส่วน

ในประเทศ

8,156,364,200 7,406,498,000               

700,000,000 738,000,000                 



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ดา้นความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

สง่เสริมความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและความร่วมมอื

เพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืในกรอบความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ

รอ้ยละ - 80

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นการเมอืงและความม ัน่คง

ระหวา่งประเทศกบัประเทศยุทธศาสตรแ์ละกรอบความร่วมมอื

อาเซยีน

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

-80รอ้ยละ- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานสง่เสริม

ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นการเมอืงและ

ความม ัน่คงระหวา่งประเทศกบัประเทศยุทธศาสตรแ์ละ

กรอบความร่วมมอือาเซยีน

รอ้ยละ - 77

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คงในทกุมติิ

กบัประเทศมหาอาํนาจและประเทศทีม่คีวามสาํคญั

ทางยุทธศาสตร์

รอ้ยละ 80 -

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินงานสง่เสริม

ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

อย่างย ัง่ยนืในกรอบความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
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(5) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จของการพฒันาความร่วมมอื

กบัภาคสว่นต่าง ๆ และการพฒันาการใหบ้ริการ

ดา้นการต่างประเทศและการกงสุล

(6) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการสง่เสริมและสนบัสนุน

นกัศึกษาไทยในต่างประเทศ เพือ่เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของนกัศึกษาไทยทีศึ่กษาอยู่ใน

ประเทศกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

สนบัสนุนสวสัดกิาร สง่เสริมการศึกษาและความสามคัคี

ในหมูค่ณะ

รอ้ยละ - 70

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จของการดาํเนินงานเพือ่

ผลกัดนัการพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้ง

กบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศและมาตรฐานสากลทีส่าํคญั

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงานเพือ่

ผลกัดนัการพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้ง

กบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศและมาตรฐานสากลทีส่าํคญั

รอ้ยละ - 75

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินความสมัพนัธแ์ละ

ความร่วมมอืกบัมติรประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชี้วดั : จาํนวนนกัศึกษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ

ทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร 

สง่เสริมการศึกษา และความสามคัคใีนหมูค่ณะ

คน 7,500 -

(4) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินงานภารกจิ

ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ เสริมสรา้งภาพลกัษณ์และ

ความเชื่อม ัน่ต่อไทย

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาความร่วมมอื

กบัภาคสว่นต่าง ๆ และการพฒันาการใหบ้ริการ

ดา้นการต่างประเทศและการกงสุล

รอ้ยละ 80 85

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานภารกจิ

ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ เสริมสรา้งภาพลกัษณ์และ

ความเชื่อม ัน่ต่อไทย

รอ้ยละ 80 80
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(7) ผลสมัฤทธิ์ : ความสาํเร็จในการดาํเนินภารกจิการสรา้ง

ความเขา้ใจต่อนานาชาตเิกี่ยวกบัประเดน็จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ในภาพรวม

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการสนบัสนุน

การดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศในภาพรวม

รอ้ยละ 80 80

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : จาํนวนกจิกรรมการสรา้งความเขา้ใจ

ต่อนานาชาตทิีไ่ดด้าํเนินการในปีงบประมาณบรรลุ

วตัถปุระสงค์

กจิกรรม 3 2

(8) ผลสมัฤทธิ์ : การดาํเนินงานดา้นการทูตและการต่างประเทศ

ของไทยเป็นไปอย่างคลอ่งตวัและราบรื่น
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แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 30.8778                 28.6866                 22.6940                  

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 4,818.8714              4,337.4736              3,661.1078              

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 30.8778                  28.6866                  22.6940                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 4,940.4730              4,459.6609              3,744.9423               

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 121.6016                122.1873                83.8345                  

รวมทัง้สิ้น 8,733.6229              8,156.3642              7,406.4980               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 3,762.2721              3,668.0167              3,638.8617               

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 8,856.3642     8,144.4980     8,910.7847     8,362.0943     7,751.3649     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8,156.3642     7,406.4980     7,190.7847     6,642.0943     6,031.3649     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 700.0000       738.0000       1,720.0000     1,720.0000     1,720.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 700.0000       738.0000       1,720.0000     1,720.0000     1,720.0000     

1. สนบัสนุนการดําเนินงานดา้นการทูตและการต่างประเทศ

ของไทยใหเ้ป็นไปอย่างคล่องตวัและราบรื่น

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศในภาพรวม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,790.2040   3,722.6962   3,742.9041   3,852.1290   3,330.0906   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 53.0000         53.0000         53.0000         53.0000         53.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 53.0000         53.0000         53.0000         53.0000         53.0000         

2. (1) ไทยสามารถรกัษาและสง่เสรมิพลวตัของ

        ความสมัพนัธก์บัประเทศยุทธศาสตรใ์หม้ี

        ความกา้วหนา้

   (2) ไทยไดร้บัความเช่ือม ัน่และความเขา้ใจเกี่ยวกบั

        การดําเนินการเพือ่บรรลมุาตรฐานระหว่างประเทศ

   (3) ไดร้กัษาผลประโยชน์และความมัน่คงของไทย

        ในดา้นเขตแดนกบัประเทศเพือ่นบา้น

   (4) สนบัสนุนใหไ้ทยมีความร่วมมือที่จะเสรมิสรา้ง

        ความมัน่คงที่ครอบคลมุ (comprehensive

        security) ในกรอบอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินงานส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ดา้นความม ัน่คง

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลกัดนัใหม้กีารดาํเนินการเพือ่

ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืระหว่างไทยกบั

ประเทศยุทธศาสตรใ์นทุกระดบั ทุกมติิ ในรูปแบบต่าง ๆ

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลกัดนัใหม้กีารดาํเนินการ

เพือ่หารอืหรอืชี้แจงขอ้มลูการดาํเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการส่งเสรมิการบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศ

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

รอ้ยละ -                 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ไดม้กีารจดัประชมุหารอื

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของไทยและมกีารประชมุหารอื

และเจรจากบัประเทศเพือ่นบา้นในประเดน็ดา้นเขตแดน

และความม ัน่คงระหว่างกนั ภายใตก้รอบกลไกทวภิาคี

ที่เกี่ยวขอ้งและการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถกูตอ้ง

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของไทยและประชาชนในพื้นที่

รอ้ยละ -                 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ

ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืที่จะเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงที่ครอบคลุม (comprehensive security)

ในกรอบอาเซยีนรวมถงึการรกัษาความเป็นปึกแผ่น

ของอาเซยีน

รอ้ยละ -                 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 474.1944     262.2850     305.1931     305.1931     305.1931     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. (1) การดําเนินการทูตเศรษฐกจิที่มุ่งเนน้การพฒันา

       ขีดความสามารถในการแข่งขนัและบทบาทนํา

       ของไทยในภมูิภาคและอนุภมูิภาคเพือ่การพฒันา

       อย่างย ัง่ยนื รวมถงึการสรา้งความเช่ือม ัน่ของไทย

       ในประชาคมโลก

   (2) การเสรมิสรา้งการดําเนินงานความร่วมมือเพือ่

       การพฒันาระหว่างประเทศ เนน้การพฒันา

       ขีดความสามารถและบทบาทของไทยในระดบั

       เวทีโลก รวมทัง้เสรมิสรา้งความร่วมมือหุน้สว่น

       เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจ

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานดา้นความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินภารกิจขบัเคลือ่นการทูตเศรษฐกิจและ

ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจ

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการดาํเนินงาน

ความร่วมมอืเพือ่การพฒันาของไทยกบัต่างประเทศ

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,161.7280   1,048.7947   1,132.4523   646.0500     646.0500     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. (1) มาตรฐานภายในประเทศทัง้ดา้นความมัน่คง

       และสทิธมินุษยชนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

       ระหว่างประเทศ และไทยเป็นที่ยอมรบัในเวที

       ระหว่างประเทศ

   (2) มาตรฐานการดําเนินการภายในประเทศสอดคลอ้ง

       กบัเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืและไดร้บัการ

       ยอมรบัท ัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก

   (3) ไทยมีการพฒันามาตรฐานภายในประเทศ

       ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และไดร้บัการ

       ยอมรบัในเวทีระหว่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัมติรประเทศ

และองคก์ารระหว่างประเทศ

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของขอ้เสนอ

ของไทยที่นาํเสนอในเวทรีะหว่างประเทศในทุกรูปแบบ 

(ขอ้มติ รายงาน ถอ้ยแถลง ฯลฯ) หรอืผูส้มคัร

ของไทยไดร้บัการยอมรบัในเวทรีะหว่างประเทศ

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัของไทยใน SDGs Index

and Dashboards ซึ่งเป็นตวัชี้วดั SDGs ที่ไดร้บั

การยอมรบัระดบัโลก อยู่ในลาํดบัตน้ของกลุม่

ประเทศอาเซยีน

ไม่ตํา่กว่า

อนัดบั

-                 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ไทยไดจ้ดัหรอืเขา้ร่วมการประชมุ

สมัมนาหารอื (ในทุกรูปแบบ) เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

องคค์วามรูข้องหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของไทย ตลอดจน

การพฒันามาตรฐานภายในประเทศใหเ้ป็นสากล

รอ้ยละ -                 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 574.8972     507.5640     517.5640     517.5640     517.5640     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. สง่เสรมิใหก้ารดําเนินงานดา้นการต่างประเทศของไทย

ไดร้บัความเช่ือม ัน่และมีบทบาทในเวทีโลก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินภารกิจดา้นการเสรมิสรา้งความเชื่อม ัน่

และการส่งเสรมิบทบาทของประเทศไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 86.0475       32.9303       32.9303       32.9303       32.9303       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. (1) ประชาชนไดร้บัประโยชน์จากการใหบ้รกิาร

       ประชาชนของสาํนกังานในต่างประเทศที่มี

       ประสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ตอบสนองต่อ

       ความตอ้งการของประชาชน และสอดคลอ้งกบั

       สภาวการณ์ปจัจุบนั

   (2) เสรมิสรา้งและพฒันาขีดความสามารถในการ

       ขบัเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานดา้นพธิกีารทูต การกงสุล และบรกิาร

ดา้นการต่างประเทศ

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

เสรมิสรา้งและพฒันาขดีความสามารถในการขบัเคลือ่น

การต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชน

ผูม้าติดต่อขอรบับรกิารที่สาํนกังานในต่างประเทศ

ไดร้บับรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งตาม

กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งและสภาวการณ์

รอ้ยละ -                 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลกัดนัการดาํเนินกิจกรรม

เพือ่ส่งเสรมิงานบรกิารประชาชนหรอืเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ของชมุชนไทยในต่างประเทศของสาํนกังาน

ในต่างประเทศ (อย่างนอ้ย)

โครงการ -                 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,040.6065   1,809.5338   1,436.0469   1,264.5339   1,175.8429   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 647.0000       685.0000       1,667.0000     1,667.0000     1,667.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 647.0000       685.0000       1,667.0000     1,667.0000     1,667.0000     

7. สนบัสนุนการสง่เสรมิใหน้กัศึกษาไทยเป็นกาํลงัสาํคญั

ในการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาไทยมสุลมิ

ในต่างประเทศทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุน

สวสัดกิาร ส่งเสรมิการศึกษา และความสามคัคี

ในหมู่คณะ

คน 7,500 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษาไทย

ที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุม่เป้าหมายไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร ส่งเสรมิ

การศึกษาและความสามคัคีในหมูค่ณะ

รอ้ยละ -                 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.9081       22.1180       23.1180       23.1180       23.1180       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. สนบัสนุนการสรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติเกี่ยวกบั

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นภาพรวม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการสรา้ง

ความเขา้ใจต่อนานาชาติที่ไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ

บรรลุวตัถปุระสงค์

กิจกรรม 3 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7785        0.5760        0.5760        0.5760        0.5760        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,696.0365   2,335.9153     304.1891       957.8779       1,112.4792     7,406.4980     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 2,696.0365   942.8252       -                 -                 -                 3,638.8617     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง -               -                 83.8345         -                 -                 83.8345         

ผลผลติที่ 1 : ส่งเสรมิความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ

             -                  -            83.8345                -                  -            83.8345

3. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ ์

ระหว่างประเทศ

-               1,393.0901     220.3546       957.8779       1,089.7852     3,661.1078     

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นการทูต

เศรษฐกิจและความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

             -                  -                  -          351.6437        697.1510      1,048.7947

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศและรกัษาผลประโยชนข์องชาติ

ดา้นความม ัน่คง

             -                  -                  -            16.3000        245.9850        262.2850

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดบับทบาท

และสถานะของไทยในประชาคมโลก

             -                  -                  -            10.0000          22.9303          32.9303

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิความสมัพนัธ์

และความร่วมมอืกบัองคก์ารระหว่างประเทศ

             -                  -                  -          497.1540          10.4100        507.5640

โครงการที่ 5 : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่น

การต่างประเทศอย่างมเีอกภาพและบูรณาการ

             -        1,393.0901        220.3546          82.7802        113.3089      1,809.5338

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 22.6940         22.6940         

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั

เพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

             -                  -                  -                  -            22.1180          22.1180

โครงการที่ 2 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอื

กบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

             -                  -                  -                  -             0.5760           0.5760

งบรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

7,406,498,000                      

7,102,308,900                      

304,189,100                        
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

3,721.0167       3,691.8617      3,795.9041      3,905.1290       3,383.0906       

3,668.0167       3,638.8617       3,742.9041       3,852.1290       3,330.0906       

2,697.2463      2,696.0365      2,767.6311      2,842.7858      2,921.6863      

970.7704         942.8252         975.2730         1,009.3432      408.4043         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

53.0000          53.0000          53.0000          53.0000          53.0000          

53.0000          53.0000          53.0000          53.0000          53.0000          

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 3,638,861,700

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 3,638,861,700 บาท

1. งบบคุลากร 2,696,036,500         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,822,206,500         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,802,754,600         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 19,451,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 859,771,200           บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 14,058,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 942,825,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 942,825,200           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 293,869,800            บาท

(1) เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 157,803,100            บาท

(2) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 19,000,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,052,200              บาท

(4) ค่าเช่าบา้น 282,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการในต่างประเทศ 19,123,000             บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 12,000                  บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 451,500                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (ในต่างประเทศ) 96,122,700             บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 23,300                  บาท

(2) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 431 ราย 550,016,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,202,915,600         บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 468,989,500            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 550,016,200            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 577,517,000            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 606,392,900            บาท

(3) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 73 ราย 98,939,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 426,440,400            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 98,939,200             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 103,886,200            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 109,080,500            บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 114,534,500            บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  83.8345 -  -  83.8345

-                83.8345        -                -                83.8345        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 58.82 )

80 - - -

ลา้นบาท 122.1873      83.8345       -               -                -               

ลา้นบาท 122.1873       83.8345        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 122.1873      83.8345        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

 - สนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานดา้นการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคลอ่งตวัและราบรื่น

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

83,834,500

83,834,500

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

ดา้นการต่างประเทศในภาพรวม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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ผลผลติ : สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 83,834,500 บาท

1. งบลงทนุ 83,834,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 83,834,500             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,271,300             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 3,596,500              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 41 รายการ (รวม 380 หน่วย) 3,596,500              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,664,200              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 10 รายการ (รวม 280 หน่วย) 5,664,200              บาท

1.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 365,000                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย) 365,000                บาท

1.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 580,800                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย) 580,800                บาท

1.1.1.5 ครภุณัฑน์วตักรรมไทย - ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคม 1,064,800              บาท

(1) ครภุณัฑน์วตักรรมไทย - ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนาคม

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย) 1,064,800              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,563,200             บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 72,563,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 25,145,000             บาท

(2) งานปรบัปรงุระบบแจง้เตอืนอคัคภียั (Fire Alarm) 

    อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท 

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 งาน 11,617,500             บาท

(3) งานปรบัปรงุตูค้วบคมุการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลกั (Main Distribution

    Board: MDB) และตูค้วบคมุการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน

    (Emergency Main Distribution Board: EMDB) 

    อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท 

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 งาน 21,600,700             บาท

(4) งานปรบัปรงุพื้นทีท่าํงานกรมสารนเิทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ

    ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 งาน 14,200,000             บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              351.6437    697.1510    1,048.7947  

-                -                -                685.6688      685.6688      

-                -                351.6437      11.4822        363.1259      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 21.77 )

- - - -

รอ้ยละ 80

( 13.93 )

- - - -

รอ้ยละ - 80 80 80 80

ลา้นบาท 2,656.4141    1,048.7947    1,132.4523    646.0500       646.0500       

ลา้นบาท 2,656.4141    1,048.7947    1,132.4523    646.0500       646.0500       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,505.7482    351.6437      441.6437      441.6437      441.6437      

ลา้นบาท 1,150.6659    697.1510      690.8086      204.4063      204.4063      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลื่อนการทูตเศรษฐกจิและความร่วมมือเพือ่การพฒันา

  - สนบัสนุนใหก้ารต่างประเทศส่งเสรมิใหไ้ทยไดร้บัองคค์วามรู ้สามารถพฒันาขดีความสามารถ ไดร้บัโอกาส

    ทางเศรษฐกิจเพิม่ขึ้น และสามารถเสรมิสรา้งบทบาทที่สรา้งสรรคใ์นการบรรลุเป้าหมายการพฒันาย ัง่ยนื

 ในประเทศไทย ประเทศเพือ่นบา้น และต่างประเทศ

                6,129,761,100

7.3  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

                6,129,761,100

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

                  3,661,107,800

                  1,048,794,700

1. ขบัเคลือ่นการทูตเศรษฐกิจ

2. ขบัเคลือ่นการทูตเพือ่การพฒันา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน

ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจและความร่วมมอื

เพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืในกรอบความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินการ

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินการ

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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1,048,794,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 351,643,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 351,643,700           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการเดนิทางสาํหรบัผูร้บัทนุรฐับาลต่างประเทศ 84,500                  บาท

15,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนองคก์ารระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ 26,322,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนการพฒันาฝีมอืแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพือ่นบา้น 5,000,000              บาท

32,000,000             บาท

98,000,000             บาท

7) เงนิอดุหนุนความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ 121,737,200            บาท

8) เงนิอดุหนุนแผนงานพฒันาชมุชนในทวาย 500,000                บาท

3,000,000              บาท

50,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 697,151,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิภารกจิทมีประเทศไทย 166,446,000            บาท

2,453,600              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนความร่วมมอืทางวชิาการกบัต่างประเทศ 11,482,200             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิพฒันาความร่วมมอืในกรอบภมูภิาคและอนุภมูภิาค 2,383,500              บาท

4,000,000              บาท

5,266,600              บาท

2,972,500              บาท

22,894,400             บาท

9) โครงการการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุเอเปคของไทยปี 2565 479,252,200            บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพการประชมุผูน้าํกรอบความร่วมมอืความรเิริม่แห่งอ่าวเบงกอล

สาํหรบัความร่วมมอืหลากหลายสาขาวชิาการและเศรษฐกจิ (BIMSTEC)

2) เงนิอดุหนุนโครงการความร่วมมอืกบัแหลง่ความช่วยเหลอืต่าง ๆ ทีใ่หก้บัประเทศ

กาํลงัพฒันาอืน่ ๆ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ

5) โครงการพระราชดาํรเิพือ่ร่วมมอืและแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นวชิาการกบัต่างประเทศ

ของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์

6) โครงการพระราชดาํรใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการทูตเศรษฐกจิและความร่วมมือเพือ่การพฒันา

9) เงนิอดุหนุนในการสรา้งความตระหนกัและเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัโรคตดิต่อและโรคอบุตัใิหม่

10) เงนิอดุหนุนเพือ่ความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง

5) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคเอกชนไทยกบันานาประเทศ

7) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการยกระดบัความเชื่อม ัน่มาตรฐานสนิคา้อาหารฮาลาล

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการรกัษาพฒันาและส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิของไทย

6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและความนยิม

อาหารไทยในต่างประเทศ
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  16.3000 245.9850 262.2850

-                -                -                226.1835      226.1835      

-                -                16.3000        19.8015        36.1015        

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 29.60 )

- - - -

รอ้ยละ - 77 77 77 77

ลา้นบาท 1,065.1220 262.2850      305.1931      305.1931       305.1931      

ลา้นบาท 1,065.1220 262.2850       305.1931       305.1931       305.1931       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 32.3100        16.3000        16.3000        16.3000        16.3000        

ลา้นบาท 1,032.8120    245.9850      288.8931      288.8931      288.8931      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

                2,242,986,300

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและรกัษาผลประโยชน์

ของชาติดา้นความมัน่คง 262,285,000

  - สนบัสนุนใหก้ารต่างประเทศช่วยใหไ้ทยสามารถรบัมอืกบัประเดน็ความม ัน่คงไดด้ขีึ้น

 ในประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น ประเทศอื่นๆ และในบรบิทขององคก์ารระหว่างประเทศและความร่วมมอืระดบัภมูภิาค

                2,242,986,300

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิความสมัพนัธท์วภิาคี

2. ส่งเสรมิผลประโยชนข์องไทยในกรอบอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน

ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นความม ัน่คง

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน

ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นการเมอืง

และความม ัน่คงระหว่างประเทศกบัประเทศยุทธศาสตร์

และกรอบความร่วมมอือาเซยีน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

262,285,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,300,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,300,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนสมาคมอาเซยีนประเทศไทย 5,000,000              บาท

11,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนสาํนกังานเลขาธกิารถาวรของศูนย ์ARMAC 300,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 245,985,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 470,200                บาท

 (1) ค่าตอบแทนในการปฏบิตังิาน 470,200                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมประจาํปีอาเซยีน 7,000,000              บาท

30,000                  บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานสนัถวไมตรี 12,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการเฉลมิฉลองความสมัพนัธก์บัประเทศต่าง ๆ 1,943,800              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานดา้นเขตแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 27,250,000             บาท

15,000,000             บาท

138,058,000            บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นการต่างประเทศ 3,928,200              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิภารกจิตามยุทธศาสตรไ์ทยต่อโลกมสุลมิ 3,637,200              บาท

2,801,500              บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซยีน 10,000,000             บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการหลงัคาํพพิากษาคดปีราสาทเขาพระวหิาร 1,114,300              บาท

386,700                บาท

15) ค่าใชจ่้ายในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่มติรประเทศทีป่ระสบภยัพบิตัิ 10,000,000             บาท

2,011,800              บาท

353,300                บาท

18) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและการจดัประชมุนานาชาติ 10,000,000             บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการเมอืงและความม ัน่คงในกรอบอาเซยีน

14) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขา้ใจกบัสหรฐัฯ เกี่ยวกบัการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยข์องไทย

16) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิการส่งกลบัผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมาอย่างย ัง่ยนื

17) ค่าใชจ่้ายในการผลกัดนัยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืกบัประเทศพนัธมติรทีส่าํคญั

โครงการ : โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและรกัษาผลประโยชน์

             ของชาติดา้นความมัน่คง

2) เงนิสนบัสนุนการดาํเนนิงานของศูนยอ์าเซยีนเพือ่การศึกษาและการหารอืดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

3) ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชมุและจดัการประชมุดา้นป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

8) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิภารกจิเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงดา้นการต่างประเทศ

7) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละขยายความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้น
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  10.0000 22.9303 32.9303

-                -                10.0000        22.9303        32.9303        

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 58.44 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 181.3040      32.9303       32.9303       32.9303        32.9303       

ลา้นบาท 181.3040       32.9303        32.9303        32.9303        32.9303        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 20.0000        10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        

ลา้นบาท 161.3040      22.9303        22.9303        22.9303        22.9303        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

32,930,300

  - สนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการทูตสาธารณะสามารถสือ่สารใหป้ระชาคมโลกมคีวามเขา้ใจที่ถกูตอ้งเกี่ยวกบัประเทศไทย

 ในต่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศ

313,025,200

313,025,200

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการยกระดบับทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ขบัเคลือ่นการยกระดบับทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน

ภารกิจดา้นการสรา้งความเขา้ใจ เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์

และความเชื่อม ัน่ต่อไทย

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

32,930,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

10,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 22,930,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อประเทศไทย 12,185,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความเขา้ใจดา้นการต่างประเทศต่อสาธารณชน 2,585,400              บาท

759,800                บาท

7,400,000              บาท

โครงการ : โครงการยกระดบับทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้นเอกสทิธิ์และความคุม้กนัทางการทูต

4) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

1) โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่างประเทศผ่านมลูนธิยิุวทูตความด ีในพระราชูปถมัภ์

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  497.1540 10.4100 507.5640

-                -                497.1540      10.4100        507.5640      

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 40.23 )

- - - -

รอ้ยละ - 75 75 75 75

ลา้นบาท 1,164.4786 507.5640      517.5640      517.5640       517.5640      

ลา้นบาท 1,164.4786 507.5640       517.5640       517.5640       517.5640       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,070.4578    497.1540      507.1540      507.1540      507.1540      

ลา้นบาท 94.0208        10.4100        10.4100        10.4100        10.4100        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัองคก์าร

ระหว่างประเทศ

  - สนบัสนุนใหก้ารต่างประเทศผลกัดนัใหไ้ทยมบีทบาทในการกาํหนดมาตรฐานสากล และยกระดบัการพฒันา

    ของไทยใหท้ดัเทยีมมาตรฐานสากล

 ในต่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศ

                3,224,734,600

                3,224,734,600

หน่วย : ลา้นบาท

507,564,000

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัองคก์ารระหว่างประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

เพือ่ผลกัดนัการพฒันามาตรฐานภายในประเทศ

ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศและ

มาตรฐานสากลที่สาํคญั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการดาํเนิน

ความสมัพนัธ ์และความร่วมมอืกบัมติรประเทศ

และองคก์ารระหว่างประเทศ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

507,564,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 497,154,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 497,154,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนองคก์ารระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ 497,154,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 10,410,000             บาท

5,110,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานดา้นสทิธมินุษยชน 1,472,400              บาท

250,900                บาท

1,815,500              บาท

243,600                บาท

304,900                บาท

1,212,300              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการปาฐกถาสมเดจ็เจา้ฟ้าสรินิธรเพือ่เผยแพร่กฎหมาย

มนุษยธรรมระหวา่งประเทศ

โครงการ : โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัองคก์ารระหว่างประเทศ

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิภารกจิยุทธศาสตรพ์หภุาคแีละประเดน็ระหวา่งประเทศทีส่าํคญั

4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนากฎหมายระหวา่งประเทศระดบัภมูภิาคของสหประชาชาติ

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการตามพนัธกรณีของอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายทะเล

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานขอ้มลูและจดัการองคค์วามรูด้า้นกฎหมายระหวา่งประเทศ

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานดา้นส่งเสรมิบทบาทของไทยในการประชมุสมชัชาสหประชาชาติ
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1,393.0901  220.3546    82.7802      113.3089    1,809.5338  

369.2796      -                62.7802        85.3473        517.4071      

1,023.8105    220.3546      20.0000        27.9616        1,292.1267    

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( 40.17 )

85 85 85 85

ลา้นบาท 7,433.0689    2,494.5338    3,103.0469    2,931.5339    3,190.8847    

ลา้นบาท 4,316.4285    1,809.5338    1,436.0469    1,264.5339    1,523.8847    

ลา้นบาท 3,323.7538    1,393.0901    1,142.9494    1,077.8118    1,397.0359    

ลา้นบาท 550.5844      220.3546      101.5560      50.7780        -                

ลา้นบาท 184.0587      82.7802        78.2326        52.1225        43.0272        

ลา้นบาท 258.0316      113.3089      113.3089      83.8216        83.8216        

ลา้นบาท 3,116.6404    685.0000       1,667.0000    1,667.0000    1,667.0000    

ลา้นบาท 3,116.6404    685.0000      1,667.0000    1,667.0000    1,667.0000    

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ

                          และบูรณาการ

  - การดาํเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมเีอกภาพผ่านการขบัเคลือ่นกลไกทมีประเทศไทย ทุกภาคส่วนของไทย

    ไดร้บัประโยชนจ์ากการต่างประเทศ มคีวามเขา้ใจเท่าทนัการเปลีย่นแปลงในบรบิทโลก และคนไทยไดร้บัการ

    บรกิารและการคุม้ครองดูแลในต่างประเทศ

 ในประเทศ และต่างประเทศ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

               19,153,068,200

               10,350,427,800

                8,802,640,400

1. เสรมิสรา้งและพฒันาขดีความสามารถในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์

การต่างประเทศ

2. ขบัเคลือ่นการทูตเพือ่ประชาชนในต่างประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

                  1,809,533,800

      - เงนิรายได ้ 

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันา

ความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ และการพฒันา

การใหบ้รกิารดา้นการต่างประเทศและกรมการกงสุล

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,809,533,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,393,090,100         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,164,157,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 974,070,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 4,578,700              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 2,020,400              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 650,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 3,050,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการจดัซื้อจด้จา้งและบรหิารพสัดุ 700,000                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 33,000,000             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 291,700                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 7,944,600              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 9,269,400              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 175,705,100            บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,730,600              บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิกีาร 143,508,800            บาท

(13) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 50,000                  บาท

(14) ค่ายา้ยถิน่ทีอ่ยู่ 48,785,200             บาท

(15) ค่าเครือ่งแต่งกาย 8,578,000              บาท

(16) ค่าประกนัภยั 30,117,800             บาท

(17) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 56 แห่ง 320,557,300            บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิคดี 200,000                บาท

(19) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 18,876,500             บาท

(20) ค่าใชจ่้ายในการดูแลบาํรงุรกัษาอาคารทีท่าํการ ทาํเนยีบเอกอคัรราชทูต

     และบา้นพกัทีร่ฐับาลไทยถอืกรรมสทิธิ์ 89,943,600             บาท

(21) วสัดสุาํนกังาน 26,197,900             บาท

(22) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 18,373,700             บาท

(23) วสัดงุานบา้นงานครวั 25,024,600             บาท

(24) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 292,000                บาท

(25) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 23,300                  บาท

(26) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,557,600              บาท

(27) วสัดเุครือ่งแต่งกาย 42,800                  บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
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(2) ค่าเช่ารถยนต ์51 คนั 14,637,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 77,055,000             บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 33,142,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,637,600             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,637,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 14,637,600             บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์23 คนั 4,750,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,854,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,301,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,301,800              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,750,400              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 4,750,400              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,750,400              บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต ์28 คนั 6,692,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,504,400             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,936,800              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 6,692,700              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 99,200                  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 5,100,900              บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 6,674,800              บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต ์6 คนั 1,629,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,883,800              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,562,600              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,629,800              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,123,300              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 1,576,800              บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 1,991,300              บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต ์5 คนั 2,281,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,405,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 2,281,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,281,000              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 2,281,000              บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 4,562,000              บาท
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(7) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 17 แห่ง 133,074,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,070,168,600         บาท

ปี 2510 - 2562 ตัง้งบประมาณ 187,958,200            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 89,582,200             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 129,778,800            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 133,074,100            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 101,596,300            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 41,209,100             บาท

ปี 2568 - 2609 ผูกพนังบประมาณ 386,969,900            บาท

(8) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 4 แห่ง 27,021,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 84,657,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 27,021,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 28,817,700             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 28,817,700             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 228,932,900           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 116,708,400            บาท

(2) ค่าประปา 16,720,000             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 50,341,700             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 39,662,800             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 220,354,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 220,354,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 56,300,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 11,394,500             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 96 รายการ (รวม 341 หน่วย) 11,394,500             บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 38,000,000             บาท

4,000,000              บาท

4,000,000              บาท

4,000,000              บาท

4,000,000              บาท

4,000,000              บาท

(5) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ กรงุมะนลิา มะนลิา สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์1 คนั

(1) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ กรงุเวลลงิตนั เวลลงิตนั นวิซแีลนด ์1 คนั

(2) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ กรงุราบตั ราบตั ราชอาณาจกัรโมรอ็กโก 1 คนั

(3) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ กรงุกาฐมาณฑ ุกาฐมาณฑ ุราชอาณาจกัรเนปาล 1 คนั

(4) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ กรงุฮานอย ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 1 คนั
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4,000,000              บาท

3,000,000              บาท

4,000,000              บาท

3,000,000              บาท

4,000,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,780,100              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,448,700              บาท

(2) กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ เวลลงิตนั นวิซแีลนด ์1 ชดุ 1,331,400              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 3,434,700              บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 40 รายการ (รวม 56 หน่วย) 3,434,700              บาท

2.1.1.5 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 429,200                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย) 429,200                บาท

2.1.1.6 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 262,300                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย) 262,300                บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 164,053,800           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,800,000             บาท

46,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 234,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 46,800,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 46,800,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 93,600,000             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 46,800,000             บาท

(6) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ บนัดารเ์สรเีบกาวนั บนัดารเ์สรเีบกาวนั เนการาบรูไนดารสุซาลาม 1 คนั

(7) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งทีส่องรองจากเอกอคัรราชทูตหรอืผูท้ีม่ฐีานะ

    เทยีบเท่าของ สอท. ณ กรงุรยิาด รยิาด ราชอาณาจกัรซาอดุอิาระเบยี 1 คนั

(8) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

    ของ สอท. ณ กรงุเทลอาวฟี เทลอาวฟี รฐัอสิราเอล 1 คนั

(9) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งทีส่องรองจากเอกอคัรราชทูตหรอืผูท้ีม่ฐีานะ

     เทยีบเท่าของ สอท. ณ กรงุสตอกโฮลม์ สตอกโฮลม์ ราชอาณาจกัรสวเีดน 1 คนั

(10) รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัเอกอคัรราชทูต

     ของ สอท. ณ กรงุสตอกโฮลม์ สตอกโฮลม์ ราชอาณาจกัรสวเีดน 1 คนั

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบสถานเอกอคัรราชทูต 

    ณ เวยีงจนัทน ์สปป.ลาว เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 1 แห่ง
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2.1.2.2 ค่าควบคมุงาน 3,978,000              บาท

3,978,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,890,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,978,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 3,978,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 7,956,000              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 3,978,000              บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,483,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

    รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 12,483,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,669,600             บาท

    รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 19,860,500             บาท

28,320,000             บาท

(3) ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารทีท่าํการสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุบรสัเซลส์

    บรสัเซลส ์ราชอาณาจกัรเบลเยีย่ม 1 งาน 15,489,100             บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,320,400             บาท

    รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 22,320,400             บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 510,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

    รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 510,000                บาท

2.1.2.7 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 14,292,800             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

    รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 14,292,800             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 82,780,200             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 82,780,200             บาท

62,780,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืคนไทยทีต่กทกุขไ์ดย้ากในต่างประเทศ 20,000,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 113,308,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมคนไทยในต่างประเทศ 15,776,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 40,314,500             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรดา้นการทูตและการต่างประเทศ 11,662,700             บาท

10,555,900             บาท

500,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชนสาํหรบัผูม้สีญัชาตไิทยทีอ่าศยัอยู่ในต่างประเทศ

6) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนนิบทบาทผูแ้ทนของไทยในต่างประเทศ

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาของนกัเรยีนทนุรฐับาลของกระทรวงการต่างประเทศ

(1) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ สถานเอกอคัรราชทูต 

    ณ เวยีงจนัทน ์สปป.ลาว เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 1 งาน

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

(2) ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารทีท่าํการสถานกงสุลใหญ่ และบา้นพกักงสุลใหญ่

    เซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี 1 งาน

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
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29,487,300             บาท

377,500                บาท

1,005,300              บาท

500,000                บาท

1,129,500              บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบทรพัยากรสารสนเทศแบบอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การใหบ้รกิารของภาครฐั

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพดา้นการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์

ของ กต. ระยะที ่1

8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเพือ่ปฏรูิปกระบวนการทาํงานภาครฐัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

9) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นศูนยศึ์กษาการต่างประเทศเพือ่ศึกษาและวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา

และนโยบายดา้นการต่างประเทศ

10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2570)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  22.1180 22.1180

-                -                -                22.1180        22.1180        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 7,500

( 5,778 )

- -  -  -

รอ้ยละ - 70 70 70 70

ลา้นบาท 78.6081       22.1180       23.1180       23.1180        69.3540       

ลา้นบาท 78.6081        22.1180        23.1180        23.1180        69.3540        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 78.6081        22.1180        23.1180        23.1180        69.3540        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

7.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

216,316,100

216,316,100

22,694,000

22,118,000

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษาไทยที่ศึกษา

อยู่ในประเทศกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิารส่งเสรมิการศึกษา

และความสามคัคีในหมู่คณะ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

  - ส่งเสรมิใหน้กัศึกษาไทยเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ในประเทศ และประเทศกลุม่เป้าหมาย

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร 

ส่งเสรมิการศึกษา และความสามคัคีในหมู่คณะ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

22,118,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 22,118,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศ 22,118,000             บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภูมิคุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2570)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  0.5760 0.5760

-                -                -                0.5760         0.5760         

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กจิกรรม 3

( 2 )

2 2 2 2

ลา้นบาท 12.0943       0.5760 0.5760 0.5760 1.7280 

ลา้นบาท 12.0943        0.5760 0.5760 0.5760 1.7280 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 12.0943        0.5760         0.5760         0.5760         1.7280         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

576,0007.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติ

  - สรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติเกี่ยวกบัการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นภาพรวม

 ในประเทศ และประเทศกลุม่เป้าหมาย

15,550,300

15,550,300

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมการสรา้งความเขา้ใจ

ต่อนานาชาติที่ไดด้าํเนินการในปีงบประมาณบรรลุ

วตัถปุระสงค์

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

576,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 576,000                บาท

276,000                บาท

300,000                บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

2) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศเกี่ยวกบัประเดน็จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                -                -                -                -                -                

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 2,527.8392      700.0000        738.0000        1,720.0000      1,720.0000      1,720.0000      

2.1 เงนิรายได ้ 2,527.8392 200.0000 200.0000 1,720.0000 1,720.0000 1,720.0000 

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 500.0000 538.0000 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 2,527.8392      700.0000        738.0000        1,720.0000      1,720.0000      1,720.0000      

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 2,522.6404      700.0000        738.0000        1,720.0000      1,720.0000      1,720.0000      

4.1 งบบคุลากร 47.3993         53.0000         53.0000         53.0000         53.0000         53.0000         

4.2 งบดาํเนินงาน 1,501.1151 412.0000 443.0000 1,459.0000 1,459.0000 1,459.0000 

4.3 งบลงทนุ 914.7867 172.0000 172.0000 160.0000 160.0000 160.0000 

4.4 งบเงนิอดุหนุน 21.2080         50.0000         50.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

4.5 งบรายจ่ายอื่น 38.1313         13.0000         20.0000         18.0000         18.0000         18.0000         

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 5.1988 -                -                -                -                -                

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1 ภารกจิพื้นฐาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 5.1988 -                 -                 -                 -                 -                 

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

6,092,677,800 5,092,857,300 

42,093,000 26,586,800 

มุง่พฒันาและบูรณาการดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา สรา้งเสรมิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

1. จดัทาํนโยบายและยุทธศาสตรเ์พือ่การพฒันาการท่องเทีย่วและกฬีาทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของประเทศ

2. กาํหนดแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานทกุภาคส่วนอย่างมปีระสทิธภิาพ

และนาํนโยบายและยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัจิรงิอย่างไดผ้ล

3. พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นการท่องเทีย่วและกฬีาทีจ่าํเป็น ทัง้ในดา้นบคุลากร โครงสรา้งพื้นฐาน

และปจัจยัสนบัสนุนอื่นๆ ทีจ่าํเป็นอย่างครบถว้นและไดม้าตรฐาน

4. พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การบรหิารและเพือ่การใหบ้รกิาร ตลอดจนองคค์วามรู ้

และนวตักรรมต่างๆ ทีส่ามารถเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและกฬีา

5. สรา้งใหเ้กดิการทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและกฬีาในแบบบูรณาการร่วมกนั

กบัทกุภาคส่วนทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การใชจ่้ายงบประมาณบคุลากรภาครฐัเป็นไป

ตามแผนทีก่าํหนด

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของการใชจ่้ายงบประมาณของแผนงาน

บคุลากรภาครฐั

รอ้ยละ 100 100

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

ภายในประเทศเพิม่ขึ้น

- ตวัชี้วดั : มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิจากการจดักจิกรรมกฬีา

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ   - 4

- ตวัชี้วดั : อตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

รอ้ยละ 0.3 0.3

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพ

ดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

เมอืง 5 3

6 7

(3) ผลสมัฤทธิ์ : อนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนั

ดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย (TTCI) ดขีึ้น

- ตวัชี้วดั : อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้น

ความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว ประเดน็ย่อยดา้นความน่าเชื่อถอื

ของการบริการของตาํรวจ (TTCI) อยู่ในอนัดบัไมน่อ้ยกวา่ปี 2562

อนัดบั 106 107

- ตวัชี้วดั : คะแนนขดีความสามารถดา้นการใหค้วามสาํคญั

ต่อนโยบายการทอ่งเทีย่ว (Pillar 6 : Prioritize of travel 

& Tourism) ประเดน็ย่อย กลยุทธแ์บรนดป์ระเทศ (Country

brand strategy rating) มค่ีาคะแนนเพิม่ขึ้นจากปี 2562

คะแนน 71 77

- ตวัชี้วดั : อนัดบัขดีความสามารถดา้นการใหค้วามสาํคญั

ต่อนโยบายการทอ่งเทีย่ว ประเดน็ย่อยดา้นการใหค้วามสาํคญั

ต่อธุรกจิการเดนิทางและการทอ่งเทีย่วของภาครฐั (TTCI) 

อยู่ในอนัดบัไมน่อ้ยกวา่ปี 2562

อนัดบั
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นความม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สู่ความม ัง่คัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

        23.0000

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

การท่องเทีย่ว ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการ

สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

       508.3670

การดาํเนินภารกิจพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการ

สรา้งความสามารถในการแข่งขนั

       764.1510

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั      1,186.2881

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

ศกัยภาพการกีฬา ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตร์

เสรมิสรา้งศกัยภาพการกีฬา

       800.8990

การดาํเนินภารกิจพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานพื้นฐานดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

     1,152.6688

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพ

ทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        539.5445

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ

สรา้งโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสงัคม

การดาํเนินภารกิจ

ยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เป็นธรรมและลดความ

เหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตร์

เพือ่สนบัสนุนดา้นการ

สรา้งโอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

        21.1299

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั

การบรกิารประชาชน

และประสทิธภิาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จดัการในภาครฐัการป้องกนั

การทจุรติประพฤตมิชิอบ

และธรรมาภบิาล

ในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานบูรณาการรฐับาล

ดจิทิลั

          0.3640

รวมทัง้สิ้น  5,092.8573     

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ  ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 6,134.7708    5,119.4441    4,020.9582    4,022.2995    3,805.5267    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,092.6778    5,092.8573    3,994.8280    3,996.2518    3,805.5267    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 42.0930        26.5868        26.1302        26.0477        -                

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 42.0930 26.5868 26.1302 26.0477 -  

1. พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว/สนิคา้-บรกิารดา้นการท่องเที่ยว

เขา้สูม่าตรฐานเพิม่ข้ึน/พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นท่องเที่ยว

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แหลง่ท่องเที่ยว สนิคา้และบรกิารดา้นการ

ท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพ และเขา้สู่มาตรฐาน

รอ้ยละ 5 5 5 5 -  

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 212.3534      165.9643      60.9805        37.8334        -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 17.4000        17.4221        26.1302        26.0477        -                

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 17.4000 17.4221 26.1302 26.0477 -  

2. ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั เพือ่สรา้งความเช่ือม ัน่และ

ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัท่องเที่ยว

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่เดนิทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 88 89 -                -                -                

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 184.4646      160.4887      -                -                -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. สง่เสรมิ พฒันา ปรบัปรุง ปจัจยัในการขบัเคลื่อนงานท่องเที่ยว

ใหม้ีประสทิธภิาพและเกดิความย ัง่ยนื

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัเกณฑก์ารท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืโลก 

(GSTC) ของแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่พเิศษ 6 แห่ง เพิม่ขึ้น

อนัดบั 1 1 1 1 1

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

โครงการดา้นการท่องเที่ยว

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 776.0325      764.1510      629.7706      662.0737      566.9519      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.3734         8.1647         -                -                -                

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.3734 8.1647 -  -  -  

4. สง่เสรมิ พฒันา ปรบัปรุง ปจัจยัในการขบัเคลื่อนงานกฬีาใหม้ี

ประสทิธภิาพ

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการดาํเนิน

โครงการดา้นการกีฬา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : บณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านทาํ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,245.0786    1,249.1138    655.7161      629.0924      620.8715      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพเิศษมีขีดความสามารถในการแข่งขนั

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัเกณฑก์ารท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืโลก 

(GSTC) ของแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษ 6 แห่ง เพิม่ขึ้น

อนัดบั 1 1 1 1 1

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 99.2378        76.9727        82.5092        82.5092        82.5092        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

6. ชมุชนที่มีศกัยภาพการจดัการท่องเที่ยวโดยชมุชนตามเกณฑ์

การพฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชนของประเทศไทย (CBT 

Thailand)

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนชมุชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการจดัการท่องเที่ยวโดยชมุชน

ชมุชน 34 27 27 27 27

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนชมุชนท่องเที่ยวที่เขา้สู่ตลาด

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวท ัว่ไป การจดัประชมุนิทรรศการ และ

การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั

ชมุชน 8 15 15 15 15

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 27.2636        21.1299        21.6299        21.6299        21.6299        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

7. ประชาชนออกกาํลงักาย เล่นกฬีา และนนัทนาการอย่างสมํา่เสมอ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนออกกาํลงักาย เลน่กีฬา 

และนนัทนาการอย่างสมํา่เสมอ

รอ้ยละ 36 40 42 44 46

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 989.4528      418.0351      366.1877      366.1877      366.1877      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

8. อนัดบัการแข่งขนักฬีาในมหกรรมกฬีาระดบันานาชาติ

ของนกักฬีาไทยเพิม่ข้ึน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัการแข่งขนักีฬาในมหกรรมกีฬา

ระดบันานาชาติของนกักีฬาไทย

(ปี 2564, 2566 และ 2568 อนัดบั 1 ในกีฬาสากล

จากการแข่งขนักีฬาซเีกมสแ์ละอาเซยีนพาราเกมส์

ปี 2565 อนัดบั 1 ใน 7 ของเอเชยีจากการแข่งขนักีฬา

เอเซยีนเกมสแ์ละเอเชยีนพาราเกมส์

ปี 2567 อนัดบั 1 ใน 6 ของเชยีจากการแข่งขนักีฬา

โอลมิปิกเกมสแ์ละพาราลมิปิกเกมส)์

อนัดบั 1 7 1 6 1

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 635.5017      377.1819      335.5939      275.5089      275.5089      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

9. บุคลากรดา้นการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

ท ัว่ประเทศที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเพิม่ข้ึน

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บุคลากรดา้นการกีฬา นนัทนาการ 

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬาท ัว่ประเทศที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ -                5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                5.6820         5.6820         5.6820         5.6820         

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

10. นกัท่องเที่ยวมีความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสนิเพิม่ข้ึน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่เดนิทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 88 89 -                -                -                

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 172.2883      104.9413      -                -                -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

11. ยกระดบัทกัษะบุคลากรภาครฐัเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ประเทศ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บุคลากรผ่านการอบรมหลกัสูตรดจิทิลัสาํคญั 

ไดแ้ก่ หลกัสูตร PDPA, Cyber Security และ Data 

Governance

รอ้ยละ -                100 -                -                -                

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                0.3640         -                -                -                

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

12. ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ค่าใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินการ

ภาครฐัดา้นการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ค่าใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินการ

ภาครฐัดา้นการกีฬา เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,722.2005    1,725.8326    1,812.2581    1,891.2346    1,841.6856    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.3196        1.0000         -                -                -                

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.3196 1.0000 -  -  -  

13. สรา้งความเช่ือม ัน่และพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีข้ึนของประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เดก็ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 3 จงัหวดั 

4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา ไดอ้อกกาํลงักายและเลน่กีฬา

คน 200,000 120,000 150,000 150,000 150,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.8040        23.0000        24.5000        24.5000        24.5000        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน

การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ

เติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั

สมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

รายการค่า

ดําเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 5,092.8573       23.0000           2,458.8061       2,589.5573       21.1299           -                 0.3640            -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,725.8326        -                1,186.2881        539.5445          -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 2,835.2937        -                764.1510          2,050.0128        21.1299           -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 531.7310          23.0000           508.3670          -                -                -                0.3640            -               

ส่วนราชการ 5,092.8573      23.0000           2,458.8061      2,589.5573      21.1299          -                 0.3640            -              

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยว

และกฬีา

592.0624          -                 432.8477          159.2147          -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 211.2996          -                211.2996          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 275.8215          -                116.6068          159.2147          -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 104.9413          -                104.9413          -                -                -                -                -               

2. กรมการท่องเที่ยว 1,695.9353      -                 1,695.9353      -                -                -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 860.6500          -                860.6500          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 607.4737          -                607.4737          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 227.8116          -                227.8116          -                -                -                -                -               

3. กรมพลศึกษา 618.3005         23.0000           -                594.9365         -                -                 0.3640            -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 80.4564           -                -                80.4564           -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 514.4801          -                -                514.4801          -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 23.3640           23.0000           -                -                -                -                0.3640            -               

4. มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ 1,835.4061      -                 -                1,835.4061      -                -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 459.0881          -                -                459.0881          -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,376.3180        -                -                1,376.3180        -                -                -                -               

5. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การ

ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

351.1530          -                 330.0231          -                 21.1299           -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 114.3385          -                114.3385          -                -                -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 61.2004           -                40.0705           -                21.1299           -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 175.6141          -                175.6141          -                -                -                -                -               

5,092,857,300             

4,028,555,000           

1,064,302,300           

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28.4742 27.5757 27.9305 23.4506 -  

2. กรมการท่องเที่ยว 227.0031 56.1959 36.9666 18.4833 -  

3. กรมพลศึกษา 4.7029 0.8257 0.8257 0.8256 -  

4. มหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 81.7127 88.3805 -  -  -  

5. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว

อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

56.6777 78.5724 50.6322 7.7765 87.0000

รวมทัง้สิ้น 398.5706 251.5502 116.3550 50.5360 87.0000

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ปี 2564 ปี 2565

กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา

สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

669,328,900 592,062,400                

88 89

-  -   

เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคลือ่นการพฒันาและบูรณาการดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา

1. จดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบายตลอดจนยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณในการบรหิารจดัการ

ดา้นการท่องเทีย่วและกฬีาทีม่ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลและสามารถตอบสนอง

ต่อการพฒันาประเทศและผลกัดนันโยบายไปสู่แผนปฏบิตัิ

2. บรหิารจดัการการปฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ทัง้การจดัสรร

ทรพัยากรและการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเป็นศูนยข์อ้มลูกลางเพือ่สนบัสนุนการบรหิารงาน

และการปฏบิตังิานของกระทรวง ตลอดจนการใหบ้รกิารแก่หน่วยงานของรฐัและประชาชน

4. ดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลอืและประสานความร่วมมอืกบัภาคีเครอืขา่ยดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา

ทกุภาคส่วนท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : นกัทอ่งเทีย่วเกดิความเชื่อม ัน่ในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย

- ตวัชี้วดั : ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา

รอ้ยละ



4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 694.3910                669.3289                592.0624                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 200.9337                209.8797                211.2996                 

172.2883                104.9413                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 320.1669                287.1609                275.8215                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 166.8558                118.8778                116.6068                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 173.2904                172.2883                104.9413                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 153.3111                168.2831                159.2147                 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 173.2904                
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 669.3289 592.0624 473.8777 502.2701 442.2547 

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 669.3289 592.0624 473.8777 502.2701 442.2547 

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 209.8797 211.2996 226.8718 238.7435 251.3163 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ขบัเคลื่อนนโยบาย/แผน ดา้นการท่องเที่ยวไปสูก่าร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : หน่วยงานในสงักดั สป.กก. 

มกีารดาํเนินงานตามนโยบายดา้นการท่องเที่ยว

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 118.8778 116.6068 133.2341 148.0830 83.7152       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ขบัเคลื่อนนโยบาย/แผน ดา้นการกฬีาไปสูก่ารปฏบิตัิ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : หน่วยงานในสงักดั สป.กก. 

มกีารดาํเนินงานตามนโยบายดา้นการกีฬา

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 168.2831 159.2147 113.7718 115.4436 107.2232 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. นกัท่องเที่ยวเกดิความเช่ือม ัน่ในการเดินทางท่องเที่ยว

ในประเทศไทย

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว

ที่เดนิทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 88 89 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 172.2883 98.0642       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. อนัดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัของดา้น

การท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI) ดีข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัขดีความสามารถ

ดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายการท่องเทีย่ว 

ประเดน็ย่อยดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อธุรกิจการเดนิทาง

และการท่องเที่ยวของภาครฐั (TTCI) อยู่ในอนัดบั

ไม่นอ้ยกว่าปี 2562

อนัดบั -                 7 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               6.8771        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 202.4372 104.9977 24.0699         9.3319          251.2257 592.0624 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 202.4372 8.8624          -                 -                 -                 211.2996 

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนั

-  70.3004         0.6295          9.3319          36.3450         116.6068 

ผลผลติที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน

ดา้นการท่องเที่ยว

             -            70.3004           0.6295           9.3319          36.3450        116.6068

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-  25.8349         23.4404         -                 109.9394 159.2147 

ผลผลติที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน

ดา้นการกีฬา

             -            25.8349          23.4404                -          109.9394        159.2147

4. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้

จากการท่องเที่ยว

-  -                 -                 -                 104.9413 104.9413 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาความปลอดภยั

และการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

             -                  -                  -                  -            62.2886          62.2886

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐาน

ดา้นการท่องเที่ยว

             -                  -                  -                  -            35.7756          35.7756

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงิธุรกิจและกีฬา

             -                  -                  -                  -             6.8771           6.8771

งบรายจา่ย

592,062,400 

564,639,300 

27,423,100 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

209.8797         211.2996        226.8718        238.7435         251.3163         

209.8797         211.2996         226.8718         238.7435         251.3163         

201.1834         202.4372         218.5006         230.3712         242.9451         

8.6963            8.8624            8.3712            8.3723            8.3712            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 211,299,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 211,299,600 บาท

1. งบบคุลากร 202,437,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 192,737,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 177,977,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,759,400             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,700,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,862,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,862,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 8,407,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 27,600                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 72,000                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 337,500                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 18,100                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

70.3004 0.6295 9.3319 36.3450 116.6068

70.3004        0.6295         9.3319         36.3450        116.6068      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10

( - )

10 11 12 13

โครงการ 1

( - )

1 2 3 4

รอ้ยละ 90

 ( - )

90 95 95 95

รอ้ยละ 80

 ( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

 ( - )

100 100 100 100

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 116,606,800

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  นโยบาย แผน และงานดา้นการท่องเที่ยว 116,606,800

แปลงนโยบายระดบัชาติดา้นการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏบิตัิราชการ รวมถงึกาํหนดนโยบาย 

ศึกษา วเิคราะห ์จดัทาํ และพฒันายุทธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยว เร่งรดั ติดตามผลการดาํเนินงาน 

และประสานงานความช่วยเหลอื ความร่วมมอืดา้นการท่องเที่ยวกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ในและต่างประเทศ 

พรอ้มท ัง้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรองรบัการพฒันาการท่องเที่ยว

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัทาํ ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยว

สู่การปฏบิตัิ และติดตามประเมนิผล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินงานสาํเรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิปรมิาณ : ระบบงานเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ/

บุคลากรไดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : การดาํเนินโครงการสาํเรจ็

ตรงตามวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงาน

เป็นไปตามแผนปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปแผนที่กาํหนดไว ้
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 118.8778      116.6068      133.2341      148.0830       83.7152       

ลา้นบาท 118.8778       116.6068       133.2341       148.0830       83.7152        

ลา้นบาท 79.2556        70.3004        76.4208        90.6647        38.9621        

ลา้นบาท 0.4047         0.6295         -                -                -                

ลา้นบาท 7.8630         9.3319         7.8129         7.8129         7.8129         

ลา้นบาท 31.3545        36.3450        49.0004        49.6054        36.9402        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบาย แผน และงานดา้นการท่องเที่ยว 116,606,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 70,300,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,037,500             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 51,398,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,323,200              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,700,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,050,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 3,719,600              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 9,364,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 14,756,700             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,019,400              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 164,000                บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 203,300                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 3,400,000              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,900,000              บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 150,000                บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 240,000                บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 128,000                บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,280,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ทีน่ ัง่ ดเีซล ส่วนกลาง  7 คนั 1,658,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,291,500              บาท

เงนิงบประมาณ 8,291,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,079,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,658,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,658,300              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,658,300              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,237,600              บาท

(3) ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี1 คนั 128,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 956,200                บาท

เงนิงบประมาณ 956,200                บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 442,800                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 192,500                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 192,500                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 128,400                บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

ขนาดปรมิาตรกระสูบไม่เกนิ 3,000 ซซี ี1 คนั 852,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 4,262,900              บาท

เงนิงบประมาณ 4,262,900              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 612,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 852,600                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 852,600                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 852,600                บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,093,100              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,262,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,299,300             บาท

(2) ค่าประปา 795,400                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,670,500              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,497,700              บาท

2. งบลงทนุ 629,500                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 629,500                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 629,500                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 581,800                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 581,800                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 64 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 47,700                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 47,700                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 9,331,900              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,331,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์ารท่องเทีย่วโลก (WTO) 7,831,900              บาท

2) เงนิอดุหนุนกองทนุการท่องเทีย่วอาเซยีน (ASEAN NTOs Fund) 900,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนสาํนกังานประสานการท่องเทีย่วลุม่แม่นํา้โขง GMS (MTCO) 600,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 36,345,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 3,353,200              บาท

3,353,200              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการของสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ 4,477,800              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซตร์วมถงึเนื้อหาขอ้มลูของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 1,717,400              บาท

1,033,500              บาท

342,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพือ่ตดิตามและประเมนิผล

ของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

ประจาํกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (ค.ต.ป.กก.)

5) ค่าใชจ่้ายในการจดัหลกัสูตรการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วและกฬีาสาํหรบัผูบ้รหิาร

เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วและกฬีาในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก
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1,863,700              บาท

494,900                บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

และสาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา รายปี พ.ศ. 2566

และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 435,600                บาท

1,348,700              บาท

21,278,200             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการจดัหลกัสูตรการพฒันานกับรหิารการท่องเทีย่วและกฬีา ระดบัตน้ ระดบักลาง

และระดบัสูง เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วและกฬีา

เพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รสู่ประเทศไทย 4.0

9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา

ระดบัทวภิาคตีามบนัทกึความเขา้ใจ

10) ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรท่ีองเทีย่วเอเปค ครัง้ที ่11

และการประชมุคณะทาํงานท่องเทีย่วเอเปค ครัง้ที ่60 และการประชมุอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนบูรณาการสรา้งรายได ้

จากการท่องเทีย่ว
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.8349      23.4404      -              109.9394    159.2147    

25.8349        23.4404        -                109.9394      159.2147      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5

 ( - )

5 6 7 8

รอ้ยละ 90

 ( - )

90 90 90 90

รอ้ยละ 80

 ( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 168.2831       159.2147       113.7718       115.4436       107.2232       

ลา้นบาท 168.2831       159.2147       113.7718       115.4436       107.2232       

ลา้นบาท 21.2806        25.8349        25.4855        27.0779        22.3575        

ลา้นบาท 25.0572        23.4404        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 121.9453      109.9394      88.2863        88.3657        84.8657        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

แปลงนโยบายระดบัชาติดา้นการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏบิตัิราชการ กาํหนดนโยบาย 

รวมถงึศึกษา วเิคราะห ์จดัทาํ และพฒันายุทธศาสตรด์า้นการกีฬา เร่งรดั ติดตามผลการดาํเนินงาน 

และประสานความช่วยเหลอืและความร่วมมอืดา้นการกีฬากบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ในและต่างประเทศ

                    159,214,7007.3.1  ผลผลติที่ 1 :  นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา

                    159,214,7007.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : การดาํเนินโครงการสาํเรจ็

ตรงตามวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงาน

เป็นไปตามแผนปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนที่กาํหนดไว ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินงานสาํเรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัทาํ ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรด์า้นการกีฬา

สู่การปฏบิตัิ และติดตามประเมนิผล
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 159,214,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,834,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,834,900             บาท

(1) ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ทีน่ ัง่ ดเีซล ส่วนภมูภิาค  24 คนั 5,824,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 29,121,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,376,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,824,300              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 5,824,300              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,824,300              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 9,272,600              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ทีน่ ัง่ ดเีซล ส่วนภมูภิาค 55 คนั 14,364,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 71,821,200             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,890,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 14,364,200             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,364,200             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 14,364,200             บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 17,838,600             บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 224,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,122,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 224,400                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 224,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 224,400                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 212,700                บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 คนั 224,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,120,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 224,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 224,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 224,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 211,900                บาท
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(5) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 220,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,101,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 220,200                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 220,200                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 220,200                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 204,300                บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัแพร่ 1 คนั 226,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,130,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 215,900                บาท

(7) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 216,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,080,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 216,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 216,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 216,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 195,900                บาท

(8) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัตราด 1 คนั 232,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 968,800                บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 232,500                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 232,500                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 232,500                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 35,200                  บาท
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(9) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 215,800                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,079,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 215,800                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 215,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 215,800                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 195,500                บาท

(10) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดันราธวิาส 1 คนั 204,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,020,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 204,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 204,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 204,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 171,900                บาท

(11) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัภเูก็ต 1 คนั 226,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,130,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 215,900                บาท

(12) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 คนั 216,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,082,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 216,400                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 216,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 216,400                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 196,700                บาท

221



(13) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดักระบี ่1 คนั 226,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,130,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 294,600                บาท

(14) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 219,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,097,900              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 219,600                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 219,600                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 219,600                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 281,700                บาท

(15) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัเชยีงราย 1 คนั 222,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,110,700              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 222,200                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 222,200                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 222,200                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 286,700                บาท

(16) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัน่าน 1 คนั 235,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,174,900              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 235,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 235,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 235,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 312,500                บาท
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(17) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั 236,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,600                บาท

(18) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัเลย 1 คนั 210,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,049,700              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 210,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 210,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 210,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 262,300                บาท

(19) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัสตูล 1 คนั 235,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,179,500              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 235,900                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 235,900                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 235,900                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,400                บาท

(20) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัตาก 1 คนั 234,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,170,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 234,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 234,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 234,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 310,600                บาท

223



(21) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 236,100                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,200              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,500                บาท

(22) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 236,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,179,700              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,300                บาท

(23) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัยะลา 1 คนั 216,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,080,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 216,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 216,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 216,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 274,600                บาท

(24) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัลาํปาง 1 คนั 226,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,130,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 226,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 294,600                บาท
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(25) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัสงขลา 1 คนั 236,100                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,200              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,500                บาท

(26) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัหนองคาย 1 คนั 236,100                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,200              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,500                บาท

(27) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ

(ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี สาํนกังานการท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวดัอตุรดติถ ์1 คนั 236,100                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,200              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 157,400                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 314,500                บาท

2. งบลงทนุ 23,440,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,440,400             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,480,400              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 3,178,100              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,178,100              บาท

รวม 33 รายการ (รวม 126 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 70,400                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 70,400                  บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
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2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 231,900                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 231,900                บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,960,000             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 18,613,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,613,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,347,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,347,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 109,939,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิงานสาํนกังานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั 106,223,800            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมการกฬีาเพือ่กระตุน้การท่องเทีย่ว 2,295,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานของสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกฬีาแห่งชาติ 1,420,600              บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  62.2886 62.2886

-                -                -                62.2886        62.2886        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

อนัดบั -

( - )

70 - - -

รอ้ยละ 88

( - )

- - - -

ลา้นบาท 193.5965      62.2886       -               -                -               

ลา้นบาท 193.5965       62.2886        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 193.5965      62.2886        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว โดย TTCI 

อยู่ในอนัดบัไม่ตํา่กว่าอนัดบัที่ 70

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : นกัท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจ

ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย

1. พฒันาความปลอดภยั และอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.4  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 104,941,300

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาความปลอดภยัและการอาํนวยความสะดวก

ดา้นการท่องเที่ยว

62,288,600

เพือ่พฒันาความปลอดภยัและอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

รวมทัง้สิ้น

 ท ัว่ประเทศ

255,885,100

255,885,100

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาความปลอดภยัและการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว 62,288,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 62,288,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการอาํนวยการแกไ้ขปญัหานกัท่องเทีย่วถกูหลอกลวงและช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว 53,635,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเชื่อม ัน่ดา้นความปลอดภยัในการท่องเทีย่ว 3,900,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเพือ่แกไ้ขปญัหานกัท่องเทีย่ว 336,000                บาท

4,417,500              บาท

4) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัสาํรวจทศันคต ิความพงึพอใจ และพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย

และชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  35.7756 35.7756

-                -                -                35.7756        35.7756        

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

อนัดบั -

( - )

50 - - -

รอ้ยละ 90

( - )

- - - -

ลา้นบาท 103.2437      35.7756       -               -                -               

ลา้นบาท 103.2437       35.7756        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 103.2437      35.7756        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการดาํเนินโครงการ

ตรงตามวตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมทางบก

และทางนํา้ โดย TTCI อยู่ในอนัดบัไม่ตํา่กว่าอนัดบัที่ 50

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว

35,775,600

เพือ่พฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว

 ท ัว่ประเทศ

139,019,300

139,019,300

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว 35,775,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 35,775,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและจดัทาํบญัชปีระชาชาตดิา้นการท่องเทีย่ว ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11,074,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจขอ้มลูแรงงานในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 4,685,400              บาท

20,016,100             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเครือ่งชี้วดัภาวะเศรษฐกจิภาคบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  6.8771 6.8771

-                -                -                6.8771         6.8771         

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -

( - )

5 - - -

ลา้นบาท -               6.8771 -               -                -               

ลา้นบาท -                6.8771 -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                6.8771         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เชงิปรมิาณ : อตัราการขยายตวัของรายได ้

จากการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

6,877,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิและกฬีา 6,877,100

 เพือ่ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจและกีฬา

 ท ัว่ประเทศ

6,877,100

231



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิและกฬีา 6,877,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,877,100              บาท

6,877,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัสาํรวจเครือ่งชี้วดัภาวะเศรษฐกจิดา้นการกฬีาและจดัทาํบญัชปีระชาชาติ

ดา้นการกฬีา (Sport Satellite Accounts : SSA) นาํร่อง
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(ไมม่เีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว และคุณภาพสิง่แวดลอ้มเพือ่ความสมดุลและย ัง่ยนื

2. พฒันายกระดบัมาตรฐานสนิคา้ บรกิาร และบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

3. ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิท่องเทีย่ว มคัคุเทศก ์ผูน้าํเทีย่ว โดยควบคุม และกาํกบัใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกาํหนด

4. อาํนวยความสะดวก ป้องกนั และรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว

5. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและเสรมิสรา้งกจิกรรมการจดัการดา้นการท่องเทีย่วแก่ทกุภาคส่วน

เพือ่การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิการภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร

7. พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ เผยแพร่ขอ้มลูสถติ ิและองคค์วามรูด้า้นการท่องเทีย่ว

เพือ่การวางแผนและบรหิารจดัการ

8. พฒันาความร่วมมอืดา้นการท่องเทีย่วกบัทกุภาคส่วนท ัง้ใน และต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา 

กรมการท่องเที�ยว

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

1,714,204,800 1,695,935,300              

-   -   

เป็นองคก์รหลกัในการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการท่องเทีย่วอย่างย ัน่ยนืและเป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : นกัทอ่งเทีย่วมคีวามเชื่อม ัน่และพงึพอใจ

ในดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดั : จาํนวนรายไดจ้ากการถา่ยทาํภาพยนตร์

ต่างประเทศในประเทศไทยเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5

(5) ผลสมัฤทธิ์ : นกัทอ่งเทีย่วไดร้บัความสะดวก 

และความปลอดภยัดา้นการทอ่งเทีย่ว

- ตวัชี้วดั : จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกจินาํเทีย่ว มคัคุเทศก์

และผูน้าํเทีย่วไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาไมน่อ้ยกวา่

คน 5,000 5,000

(4) ผลสมัฤทธิ์ : ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการถา่ยทาํ

ภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย

- ตวัชี้วดั : จาํนวนแหลง่ทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการ

ทอ่งเทีย่วเขา้สูม่าตรฐานเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ธุรกจินาํเทีย่ว มคัคุเทศก ์และผูน้าํเทีย่ว 

ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

- ตวัชี้วดั : ความเชื่อม ัน่ของนกัทอ่งเทีย่วในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย

รอ้ยละ 80 80

(2) ผลสมัฤทธิ์ : แหลง่ทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว

ไดร้บัการยกระดบัและพฒันาเขา้สูม่าตรฐาน

(1) ผลสมัฤทธิ์ : นกัทอ่งเทีย่วมคีวามเชื่อม ัน่ในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทยเพิม่ขึ้น

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565
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แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 237.0705                257.5378                227.8116                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 596.0165                600.3933                607.4737                 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 237.0705                257.5378                227.8116                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 596.0165                600.3933                607.4737                 

รวมทัง้สิ้น 1,663.6755              1,714.2048              1,695.9353               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 830.5885                856.2737                860.6500                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,714.2048     1,695.9353     1,335.3568     1,406.3383     1,482.4704     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,714.2048     1,695.9353     1,335.3568     1,406.3383     1,482.4704     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 856.2737     860.6500     905.7882     953.6008     1,004.2469   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว มีคุณภาพ

และไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยว สนิคา้

และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วทีเ่ขา้สูม่าตรฐาน

การท่องเทีย่วไทยเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 55.3608       48.8373       50.9352       53.2429       55.7814       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. พฒันาศกัยภาพ สง่เสรมิ และสนบัสนุน

ผูป้ระกอบการธุรกจินําเที่ยว มคัคุเทศก ์และผูนํ้าเที่ยว 

และการถ่ายทําภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 236.0516     202.7305     221.4953     242.3565     265.3040     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนการอาํนวยความสะดวก

และความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่

และพงึพอใจในดา้นการอาํนวยความสะดวก

และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 308.9809     355.9059     157.1381     157.1381     157.1381     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. การสง่เสรมิการพฒันาสนิคา้และบรกิารท่องเที่ยว

ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แหลง่ท่องเที่ยว สนิคา้

และบรกิารดา้นการท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันา

ตามเกณฑค์ุณภาพ และเขา้สู่มาตรฐาน

รอ้ยละ 5 5 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 73.0732       67.3229       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพิม่ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวก

และความปลอดภยั เพือ่สรา้งความเช่ือม ัน่

แก่นกัท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่

และพงึพอใจในดา้นการอาํนวยความสะดวก

และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รอ้ยละ 80 80 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 184.4646     160.4887     -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

239



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 843.5483 199.8650       215.0158       0.0672          437.4390       1,695.9353     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 843.5483 17.1017         -                 -                 -                 860.6500       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

-  182.7633       215.0158       0.0672          209.6274       607.4737       

ผลผลติที่ 1 : มาตรฐานบรกิาร

และแหลง่ท่องเที่ยว

             -            27.8403                -             0.0177          20.9793          48.8373

ผลผลติที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจนาํเที่ยว มคัคุเทศก ์ผูน้าํเที่ยว 

และการถ่ายทาํภาพยนตรต่์างประเทศ

ในประเทศไทย

             -            12.8329           1.2000           0.0495        188.6481        202.7305

ผลผลติที่ 3 : การใหบ้รกิารดา้นการอาํนวย

ความสะดวกและความปลอดภยั

             -          142.0901        213.8158                -                  -          355.9059

3. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้

จากการท่องเที่ยว

-  -                 -                 -                 227.8116       227.8116       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาความปลอดภยั

และการอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

             -                  -                  -                  -          160.4887        160.4887

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐาน

ดา้นการท่องเที่ยว

             -                  -                  -                  -            19.3836          19.3836

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์

การท่องเที่ยวไทย

             -                  -                  -                  -            20.9667          20.9667

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงิสุขภาพ

             -                  -                  -                  -            20.4120          20.4120

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             6.5606           6.5606

งบรายจา่ย

1,695,935,300 

1,480,919,500 

215,015,800 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

856.2737         860.6500        905.7882        953.6008         1,004.2469       

856.2737         860.6500         905.7882         953.6008         1,004.2469       

839.3388         843.5483         888.6865         936.4991         987.1452         

16.9349          17.1017          17.1017          17.1017          17.1017          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 860,650,000

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 860,650,000 บาท

1. งบบคุลากร 843,548,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 801,194,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 800,048,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,146,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 42,353,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 17,101,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,101,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 15,072,000             บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนและค่าจา้งถงึ

ข ัน้สูงของอนัดบั 449,500                บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนสาํหรบัผูป้ฏบิตัหินา้ทีพ่เิศษในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 234,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,278,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 68,200                  บาท

242



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

27.8403 -  0.0177 20.9793 48.8373

24.4163        -                0.0177         20.9793        45.4133        

3.4240         -                -                -                3.4240         

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

มาตรฐาน 3

( 3 )

4 5 5 5

รอ้ยละ 5 

( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท 55.3608       48.8373       50.9352       53.2429        55.7814       

ลา้นบาท 55.3608        48.8373        50.9352        53.2429        55.7814        

ลา้นบาท 43.4085        27.8403        27.8403        27.8403        27.8403        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 0.0171         0.0177         0.0177         0.0177         0.0177         

ลา้นบาท 11.9352        20.9793        23.0772        25.3849        27.9234        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไดร้บั

การพฒันาและปรบัปรุง ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยว สนิคา้และบรกิาร

ท่องเที่ยวที่เขา้สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

2. พฒันามาตรฐานแหลง่ท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

 - พฒันามาตรฐานบรกิารดา้นการท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยว และผลกัดนัใหส้นิคา้บรกิาร

   ดา้นการท่องเที่ยว และแหลง่ท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานเพิม่ขึ้น รวมถงึ

   ผูป้ระกอบการนาํมาตรฐานไปใชใ้นการดาํเนินการเพิม่ขึ้น

 - ส่งเสรมิและสนบัสนุนบุคลากร การพฒันาคุณภาพของแหลง่ท่องเที่ยว และสนบัสนุน

   การบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื รวมถงึสนบัสนุน

   การท่องเที่ยวโดยชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 607,473,700

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มาตรฐานบรกิารและแหล่งท่องเที่ยว 48,837,300

1. พฒันามาตรฐานบรกิารดา้นการท่องเที่ยว
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ผลผลติ : มาตรฐานบรกิารและแหล่งท่องเที่ยว 48,837,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 27,840,300            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,473,800            บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 16,837,000            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 480,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 592,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,845,600              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 8,164,200              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 549,000                บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 300,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 312,000                บาท

(9) ค่านํา้เยน็ระบบปรบัอากาศ 2,944,100              บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 250,000                บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 408,900                บาท

(2) ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง 2 คนั 646,800                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,234,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 323,400                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 646,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 646,800                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 646,800                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 646,800                บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 323,400                บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ 12 คนั 3,990,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,950,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,995,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,990,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 3,990,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,990,000              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 3,990,000              บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,995,000              บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,366,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,035,000              บาท

(2) ค่าประปา 92,000                 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 500,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 95,000                 บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 644,500                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 17,700                 บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,700                 บาท

1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan 17,700                 บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 20,979,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว

สู่มาตรฐานอาเซยีน 2,937,200              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐานการท่องเทีย่ว 18,042,100            บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

12.8329 1.2000 0.0495 188.6481 202.7305

8.5821         -                0.0052         10.3021        18.8894        

2.9821         -                0.0443         168.0247      171.0511      

1.2687         1.2000         -                10.3213        12.7900        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ใบ 10,000 

( 6,046 )

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

ลา้นบาท 3,200 

( 1,920 )

3,360 3,528 3,705 3,890

ลา้นบาท 236.0516      202.7305      221.4953      242.3565       265.3040      

ลา้นบาท 236.0516       202.7305       221.4953       242.3565       265.3040       

ลา้นบาท 15.0126        12.8329        12.8329        12.8329        12.8329        

ลา้นบาท 3.5295         1.2000         -                -                -                

ลา้นบาท 0.0577         0.0495         0.0495         0.0495         0.0495         

ลา้นบาท 217.4518      188.6481      208.6129      229.4741      252.4216      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เชงิปรมิาณ : จาํนวนใบอนุญาตของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจนาํเที่ยว มคัคุเทศกแ์ละผูน้าํเที่ยว

เชงิปรมิาณ : รายไดจ้ากการถ่ายทาํภาพยนตร์

ต่างประเทศในประเทศไทย

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

3. การดูแล รกัษา และพฒันาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การอนุญาตการประกอบธุรกจินําเที่ยว มคัคุเทศก ์ผูนํ้าเที่ยว 

และการถ่ายทําภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย

งบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดทะเบยีนธุรกิจนาํเทีย่วและมคัคุเทศก์

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนกิจการภาพยนตร ์ท ัง้ภาคผลติ ภาคบรกิาร

และกิจการที่เกี่ยวขอ้ง

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

202,730,500

 - เพือ่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนาํเที่ยว มคัคุเทศก ์และผูน้าํเที่ยว ไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการให ้

   บรกิารจดทะเบยีนธุรกิจนาํเที่ยว มคัคุเทศก ์และผูน้าํเที่ยว โดยจดัใหม้กีารพฒันาระบบ

   เทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัต่อภารกิจการจดทะเบยีนออกใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์

 - พจิารณาอนุญาต กาํกบัดูแล และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่กลุม่เป้าหมาย คือคณะถ่ายทาํ

   ภาพยนตรต่์างประเทศที่เขา้มาถ่ายทาํในประเทศไทยเพือ่ใหเ้กิดผลผลติ ไดแ้ก่ การนาํรายได ้

   เขา้ประเทศ การกระจายรายไดเ้ขา้สู่ประชาชน ส่งเสรมิการท่องเที่ยว และประชาสมัพนัธป์ระเทศ 

 - การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนุนการปฏบิตัิงานของบุคลากรเจา้หนา้ที่ 

   เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการพฒันาองคก์ร

หน่วย:ลา้นบาท
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ผลผลติ : การอนุญาตการประกอบธุรกจินําเที่ยว มคัคุเทศก ์ผูนํ้าเที่ยว 

และการถา่ยทําภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย 202,730,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,832,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,262,200             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 9,836,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 567,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 2,370,400              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,101,100              บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,157,600              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,323,400              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 149,500                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,100,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 216,000                บาท

(9) วสัดคุอมพวิเตอร์ 850,800                บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ 4 คนั 1,027,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,457,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,188,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,188,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,027,200              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,027,200              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,027,200              บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ 1 คนั 399,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,995,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 199,500                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 399,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 399,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 399,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 399,000                บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 199,500                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,570,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 192,600                บาท

(2) ค่าประปา 16,300                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 86,200                  บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 57,700                  บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,217,900              บาท
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2. งบลงทนุ 1,200,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,200,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,200,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,200,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,200,000              บาท

          รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 49,500                  บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 49,500                  บาท

1) ค่าสมาชกิสมาพนัธส์หพนัธม์คัคเุทศกโ์ลก

(World Federation of Tourist Guide) 5,200 บาท

2) ค่าสมาชกิสมาคมกรรมการภาพยนตรน์านาชาต ิ(AFCI) 29,300                  บาท

3) ค่าสมาชกิเครอืข่ายคณะกรรมการภาพยนตรแ์ห่งเอเชยี (AFCNet) 15,000                  บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 188,648,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายการจดัการทดสอบความรูค้วามสามารถในการเป็นมคัคเุทศก์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก์ 3,935,500              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมเพือ่รองรบัการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมคัคเุทศก์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก์ 4,053,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการตรวจปฏบิตัติามกฎหมายใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ธุรกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559 939,900                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการเพือ่รองรบัการประกาศกาํหนดเขตพื้นทีใ่นทอ้งถิน่

หรอืชมุชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก์ 1,133,500              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการกาํกบัดูแล ตดิตาม และประเมนิคณุภาพโครงการฝึกอบรม

มคัคเุทศกแ์ละผูน้าํเทีย่วของสถาบนัการศึกษา 240,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการ ดูแล และบาํรงุรกัษาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

อปุกรณ์เครอืข่าย ระบบรกัษาความปลอดภยัเครอืข่ายและหอ้งปฏบิตักิาร

ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรข์องกรมการท่องเทีย่ว 4,915,400              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการจดัตัง้ศูนยบ์รกิารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์DOT Call Center 4,405,900              บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาระบบการบรหิารจดัการความม ัน่คงปลอดภยั

ขอ้มลูสารสนเทศของกรมการท่องเทีย่ว (ISMS Maintenance Activities) 1,000,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการสรา้งภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร 167,612,800            บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการประสานงาน การอนุญาต

และการกาํกบัดูแลการถ่ายทาํภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย 411,900                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

142.0901 213.8158 -  -  355.9059

142.0901      213.8158      -                -                355.9059      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80 

( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 308.9809      355.9059      157.1381      157.1381       157.1381      

ลา้นบาท 308.9809       355.9059       157.1381       157.1381       157.1381       

ลา้นบาท 161.5412      142.0901      157.1381      157.1381      157.1381      

ลา้นบาท 147.4397      213.8158      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : นกัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่และพงึพอใจ

ในดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  การใหบ้รกิารดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั 355,905,900

เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บับรกิารดา้นการอาํนวยความสะดวก และความปลอดภยัอย่างท ัว่ถงึระหว่าง

การท่องเที่ยวในประเทศไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. รกัษาความปลอดภยัและใหบ้รกิารนกัท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การใหบ้รกิารดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั 355,905,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 142,090,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 132,217,000           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 76,856,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 936,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 508,700                บาท

(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,810,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,021,300             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 440,000                บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 455,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 576,000                บาท

(8) ค่าจา้งพนกังานช่วยเหลอืตาํรวจท่องเทีย่ว 50,190,000             บาท

(9) ค่าบาํรงุรกัษากลอ้ง CCTV 3,002,000              บาท

(10) ค่าบาํรงุรกัษาเรอืเรว็ตรวจการณ์ 2,000,000              บาท

(11) ค่าบาํรงุรกัษารถ Segway 317,800                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 1,400,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 800,100                บาท

(14) วสัดคุอมพวิเตอร์ 400,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตส์ายตรวจ 20 คนั 5,227,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,294,400             บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 10,560,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,280,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,227,200              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 5,227,200              บาท

(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตข์นาด 1,600 ซซี ีพรอ้มอปุกรณ์ 50 คนั 12,711,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 64,534,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,711,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 12,711,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,711,600             บาท
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(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตบ์รรทกุดเีซล ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

2,400 ซซี ีพรอ้มอปุกรณ์ 10 คนั 2,028,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 10,324,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,119,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,119,200              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,028,800              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 2,028,800              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,028,800              บาท

(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตข์นาด 1,600 ซซี ีพรอ้มอปุกรณ์ 131 คนั 29,553,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 155,313,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,292,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,584,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 29,553,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 29,553,600             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 29,553,600             บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 14,776,800             บาท

(6) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตข์นาด 2,000 - 2,500 ซซี ีพรอ้มอปุกรณ์ 8 คนั 3,461,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,542,900             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,578,900              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,578,900              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,461,700              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 3,461,700              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,461,700              บาท

       (7) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตข์นาด 2,000 - 2,500 ซซี ีพรอ้มตดิตัง้อปุกรณ์ 

       7 คนั 2,377,200 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,765,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,481,800              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,963,500              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 2,377,200              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,377,200              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 2,377,200              บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,188,600              บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,873,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,499,800              บาท

(2) ค่าประปา 492,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 349,900                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 468,200                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,062,400              บาท

2. งบลงทนุ 213,815,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 213,815,800           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 213,815,800           บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 213,815,800            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 19,049,800             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการสถานตีาํรวจท่องเทีย่ว ตาํบลบ่อผดุ 

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 17,326,000             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการสถานตีาํรวจท่องเทีย่ว ตาํบลหนองเสมด็ 

อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 แห่ง (ชดเชยงบประมาณทีพ่บัไป) 11,860,000             บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการกองบญัชาการตาํรวจท่องเทีย่ว

และสิง่ก่อสรา้งประกอบ ตาํบลหนองปรอื อาํเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ  1 แห่ง 165,580,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 449,400,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,821,900             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 128,798,100            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 165,580,000            บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  160.4887 160.4887

-                -                -                160.4887      160.4887      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80 

( 80 )

80 - - -

ลา้นบาท 394.9431      160.4887      -               -                -               

ลา้นบาท 394.9431       160.4887       -                -                -                

ลา้นบาท 125.0492      -                -                -                -                

ลา้นบาท 20.9000        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 248.9939      160.4887      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : นกัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่ และพงึพอใจ

ในดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้รกิารนกัท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

555,431,800

หน่วย:ลา้นบาท

7.3  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 227,811,600

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาความปลอดภยัและการอาํนวยความสะดวก

ดา้นการท่องเที่ยว

160,488,700

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว

 ท ัว่ประเทศ

555,431,800
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาความปลอดภยัและการอาํนวย

ความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว 160,488,700 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 160,488,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการบูรณาการระบบบรกิารรบัแจง้เหตนุกัท่องเทีย่ว

1155 และศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปญัหานกัท่องเทีย่วแบบรวมศูนย์ 19,190,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการอาํนวย

ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรม 4,344,700              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นความปลอดภยั

ของนกัท่องเทีย่วของประเทศไทย 136,953,600            บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.3.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-  -  -  19.3836 19.3836

-                -                -                19.3836        19.3836        

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แผน - 50 - - -

แห่ง - 2 - - -

แห่ง 16 

( - )

- - - -

แบบ 63 

( 18 )

- - - -

ลา้นบาท 13.9490 19.3836 -                 -                 -                 

ลา้นบาท 13.9490 19.3836 -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 13.9490        19.3836        -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จาํนวนแบบรูปรายการสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บั

การศึกษา ออกแบบเพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชิงปริมาณ : แหลง่ท่องเทีย่วไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

เชิงปริมาณ : จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการศึกษา

ออกแบบเพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบลงทนุ

33,332,600

33,332,600

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : แผนพฒันาการท่องเทีย่วเชิงพื้นที่

ทีไ่ดร้บัการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันา ยกระดบัมาตรฐานแหลง่ท่องเทีย่ว

งบประมาณ

19,383,600

เพือ่พฒันา ยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่ว และเสน้ทางท่องเทีย่วใหม้มีาตรฐานและความปลอดภยั

ในการรองรบันกัท่องเทีย่วทกุกลุม่ ซึง่จะนาํไปสู่การเสริมสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้น

การท่องเทีย่วของประเทศ

 ทัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการท่องเที่ยว 19,383,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,383,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเชงิพื้นที่

เพือ่รองรบัการท่องเทีย่ววถิใีหม่ 19,383,600             บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.3.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-  -  -  20.9667 20.9667

-                -               -               20.9667        20.9667         

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 210 

( 80 )

150 - - -

ชุมชน 110 

( - )

150 - - -

แห่ง 600 

( 482 )

- - - -

ระบบ 1

( 1 )

- - - -

เสน้ทาง - 5 - - -

ลา้นบาท 80.7162 20.9667       -               -                -                 

ลา้นบาท 80.7162 20.9667       -               -                -                 

ลา้นบาท -                -               -               -                -                 

ลา้นบาท -                -               -               -                -                 

ลา้นบาท -                -               -               -                -                 

ลา้นบาท 80.7162        20.9667       -               -                -                 

ลา้นบาท -                 -               -               -                -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชิงปริมาณ : จาํนวนทีพ่กันกัเดนิทางทีไ่ดร้บัการพฒันา

และยกระดบัเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทีย่วไทย

เชิงปริมาณ : หน่วยงานมรีะบบการใหบ้ริการ

ขอ้มลูภาคบริการดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

เชิงปริมาณ : เสน้ทางท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการพฒันา

หอ้งนํา้สาธารณะใหม้มีาตรฐาน

เชิงปริมาณ : จาํนวนชุมชนท่องเทีย่วทีไ่ดร้บั

การพฒันาศกัยภาพเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทีย่วไทย

                 101,682,900

                 101,682,900

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทย

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว

ทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทีย่วไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสริม พฒันา และยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

20,966,700

เพือ่ส่งเสริม พฒันา และยกระดบัมาตรฐานแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการท่องเทีย่ว

ใหม้คีุณภาพและความปลอดภยัในการรองรบันกัท่องเทีย่วทกุกลุม่ ซึง่จะนาํไปสู่การยกระดบั

ภาพลกัษณก์ารท่องเทีย่วไทย และเสริมสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วของประเทศ

 ทัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทย 20,966,700 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,966,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและการสรา้งมลูค่า (Value) เครือ่งหมายมาตรฐาน

การท่องเทีย่วไทย 5,850,500              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัชมุชน

เพือ่เขา้สู่มาตรฐาน 5,791,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่ยกระดบัผูป้ระกอบการ

เพือ่เขา้สู่มาตรฐาน 5,900,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอ้งนํา้สาธารณะตามเสน้ทางท่องเทีย่วรองรบั

การท่องเทีย่ววถิใีหม่ 3,425,000              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.3.4.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-  -  -  20.4120 20.4120

-                -                -                20.4120        20.4120        

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 1,000 - - -

แห่ง - 1 - - -

เสน้ทาง - 1 - - -

แบบ - 10 - - -

ลา้นบาท -                 20.4120 -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                 20.4120 -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                20.4120        -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : เสน้ทางท่องเทีย่วนํา้พรุอ้น 

ไดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสริม พฒันา และยกระดบัมาตรฐานการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชิงปริมาณ : แบบรูปรายการสิง่อาํนวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพไดร้บัการออกแบบ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : ผูป้ระกอบการการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ

ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

เชิงปริมาณ : แหลง่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพประเภท

แหลง่นํา้พรุอ้นธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการพฒันา

งบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

20,412,000

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 20,412,000

เพือ่ส่งเสริม พฒันา และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบริการดา้นการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพใหม้ี

คุณภาพ และความปลอดภยัในการรองรบันกัท่องเทีย่วทกุกลุม่ ซึง่จะนาํไปสู่การเพิม่มลูค่าใหแ้ก่

สนิคา้และบริการทางสุขภาพ และเสริมสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่ว

ของประเทศ

 ทัว่ประเทศ

20,412,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 20,412,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,412,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วนํา้พรุอ้นเชื่อมโยงจงัหวดัระนอง

พงังา และกระบี่ 3,602,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาเมอืงท่องเทีย่วเชงิสุขภาพนํา้พรุอ้น

จงัหวดัระนอง 7,893,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาขดีความสามารถในการรองรบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 8,916,500              บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2565)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  6.5606 6.5606

-                -                -                6.5606         6.5606         

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 10 - - -

แห่ง - 20 - - -

เครอืขา่ย 20

 ( 2 )

- - - -

คน 800 

( 120 )

- - - -เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากรในเครอืข่ายที่ไดร้บั

การส่งเสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว

เชงิปรมิาณ : ชมุชนโครงการโคกหนองนาโมเดล 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวเพือ่เป็น

ตน้แบบในการจดัการท่องเที่ยวโดยชมุชน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืข่ายแหลง่ท่องเที่ยวที่ไดร้บั

การส่งเสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว

เชงิปรมิาณ : เมอืง ชมุชน ที่ไดร้บัการพฒันา

และยกระดบัอตัลกัษณเ์พือ่การท่องเที่ยว

11,560,600

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันา และยกระดบัอตัลกัษณ ์เมอืง ชมุชน เพือ่การท่องเที่ยว

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 6,560,600

เพือ่ส่งเสรมิ พฒันา และยกระดบัอตัลกัษณ ์เมอืง ชมุชนใหเ้ป็นพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมใหม้คุีณภาพ

และความปลอดภยัในการรองรบันกัท่องเที่ยวทุกกลุม่ ซึ่งจะนาํไปสู่การเพิม่ชมุชนที่มศีกัยภาพดา้น

การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม การเพิม่มลูค่าใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารของชมุชน 

และเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวของประเทศ

 ท ัว่ประเทศ

11,560,600
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.0000         6.5606         -                -                -                

ลา้นบาท 5.0000         6.5606         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 5.0000         6.5606         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 6,560,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,560,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตัลกัษณ์เมอืงเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ 2,233,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัชมุชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดลใหเ้ป็น

ชมุชนท่องเทีย่วตน้แบบ 4,327,200              บาท
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(ไมม่เีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา 

กรมพลศึกษา

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

1,208,457,200 618,300,500                

-   -   

คนไทยออกกาํลงักาย เลน่กฬีาและนนัทนาการ เป็นวถิชีวีติเพือ่สุขภาวะทีย่ ัง่ยนื

1. ขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการออกกาํลงักาย กฬีา และนนัทนาการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย

2. สรา้งเครอืขา่ยและบูรณาการ ดา้นการออกกาํลงักาย กฬีา และนนัทนาการ กบัทกุภาคส่วน

3. ส่งเสรมิ และพฒันาบคุลากร ดา้นการกฬีา และนนัทนาการ อย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน

4. ส่งเสรมิ พฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู ้นวตักรรม ดา้นการออกกาํลงักาย กฬีา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

(1) ผลสมัฤทธิ์ : คนไทยมสุีขภาพดขีึ้น มนีํา้ใจนกักฬีา

และมวีนิยั เคารพกฎกตกิามากขึ้น ดว้ยกฬีา

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

5 5

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : ประชาชนออกกาํลงักาย เลน่กฬีา

และนนัทนาการอย่างสมํา่เสมอ

รอ้ยละ 36 40

(2) ผลสมัฤทธิ์ : บคุลากรดา้นการกฬีาและนนัทนาการ

มคีุณภาพและมาตรฐานเพิม่ขึ้น

- ตวัชี้วดั : มบีคุลากรดา้นการกฬีา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ



4. เปรยีบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 1,006.4226              1,208.4572              618.3005               

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 76.2405                  76.3352                  80.4564                

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 869.2139                1,103.3180              514.4801               

28.8040                 23.0000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 123.8322                113.8652                96.4450                

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการกีฬา 745.3817                989.4528                418.0351               

แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -   -   0.3640                 

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 60.9682                  28.8040                  23.3640                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 60.9682                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,208.4572     618.3005       558.9414       561.1658       563.4578       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,208.4572     618.3005       558.9414       561.1658       563.4578       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 76.3352       80.4564       82.6147       84.8391       87.1316       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาดา้นกฬีา

และนนัทนาการ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของโครงการ

ตามแผนพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

มนุษย์

รอ้ยละ 85 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 113.8652     96.4450       85.6390       85.6390       85.6385       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนออกกาํลงักาย เล่นกฬีา

และประกอบกจิกรรมนนัทนาการอย่างสมํา่เสมอเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : คนไทยออกกาํลงักาย

และเลน่กีฬาอย่างสมํา่เสมอ

รอ้ยละ 36 40 42 44 46

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เดก็ เยาวชน และประชาชน

ผ่านเกณฑส์มรรถภาพทางกาย

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนประกอบกิจกรรม

นนัทนาการจนเป็นวถิชีวีติ

รอ้ยละ 35 40 42 44 46

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : บุคลากรดา้นการกีฬา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา ที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 989.4528     418.0351     366.1877     366.1877     366.1877     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สนบัสนุนกจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ

เพือ่คุณภาพชีวติที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เดก็ เยาวชน และประชาชน

พื้นที่ 3 จงัหวดั และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา

ไดเ้ลน่กีฬา หรอืกิจกรรมนนัทนาการ

คน 200,000 120,000 150,000 150,000 150,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.8040       23.0000       24.5000       24.5000       24.5000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. บุคลากรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะดิจทิลั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บุคลากรผ่านการอบรม

หลกัสูตรดจิทิลัสาํคญั ไดแ้ก่ หลกัสูตร PDPA,

Cyber Security และ Data Governance

รอ้ยละ -                 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.3640        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 79.8763 84.5807         92.6534         4.9300          356.2601       618.3005       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 79.8763 0.5801          -                 -                 -                 80.4564         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-  84.0006         10.8060         0.0700          1.5684          96.4450         

ผลผลติที่ 1 : ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดร้บั

การพฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ

             -            84.0006          10.8060           0.0700           1.5684          96.4450

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีา -  -                 81.8474         4.8600          331.3277       418.0351       

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ

การออกกาํลงักาย กีฬา และนนัทนาการ

             -                  -            81.8474           4.8600        331.3277        418.0351

4. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  -                 -                 -                 23.0000         23.0000         

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่

ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

             -                  -                  -                  -            23.0000          23.0000

5. แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั -  -                 -                 -                 0.3640          0.3640          

โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดบัทกัษะ

บุคลากรภาครฐัเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของประเทศ

             -                  -                  -                  -             0.3640           0.3640

งบรายจา่ย

618,300,500 

525,647,100 

92,653,400 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

76.3352           80.4564           82.6147           84.8391           87.1316           

76.3352           80.4564           82.6147           84.8391           87.1316           

75.4997           79.8763           82.0346           84.2590           86.5515           

0.8355            0.5801            0.5801            0.5801            0.5801            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                            80,456,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 80,456,400 บาท

1. งบบคุลากร 79,876,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 76,485,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 67,425,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 9,059,700              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,390,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 580,100                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 580,100                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 451,200                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 122,300                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 6,600                   บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

84.0006 10.8060 0.0700 1.5684 96.4450

84.0006        10.8060        0.0700         1.5684         96.4450        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

 ( 50 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 22.92 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 113.8652      96.4450       85.6390       85.6390        85.6385       

ลา้นบาท 113.8652       96.4450        85.6390        85.6390        85.6385        

ลา้นบาท 97.3917       84.0006       84.0006       84.0006        84.0001       

ลา้นบาท 14.3031       10.8060       -               -                -               

ลา้นบาท 0.1020 0.0700 0.0700        0.0700         0.0700 

ลา้นบาท 2.0684 1.5684 1.5684        1.5684         1.5684 

ลา้นบาท -   -   -               -   -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 96,445,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 : สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัการพฒันาดา้นกฬีาและนนัทนาการ 96,445,000

 - ส่งเสริมการออกกาํลงักาย กีฬา และนนัทนาการ เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

   ตระหนกัรู ้มทีกัษะในการออกกาํลงักาย และเลน่กีฬาที่ถนดั

 - ส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งเครือข่ายการออกกาํลงักาย กีฬา และนนัทนาการ

 - ส่งเสริมและพฒันามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและนนัทนาการ

 - สรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรมดา้นการออกกาํลงักาย กีฬา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

 - พฒันาสู่องคก์ารคุณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการกีฬา และนนัทนาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัการพฒันาดา้นกฬีาและนันทนาการ 96,445,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 84,000,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 61,794,400             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 61,348,900             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 2,805,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(3) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,009,300              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 309,600                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,065,200              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 15,530,000             บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 31,350,000             บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,514,900              บาท

(9) ค่าประกนัภยัรถยนต์ 18,500                  บาท

(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 181,600                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 749,900                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 334,100                บาท

(13) วสัดุสาํนกังาน 2,402,500              บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 108,800                บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 40,000                  บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,500                  บาท

(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 47,000                  บาท

(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 791,200                บาท

(19) วสัดุเวชภณัฑท์างการแพทย์ 49,600                  บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี)ี 3 คนั 445,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,813,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 891,000               บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 445,500               บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 825,700               บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 825,700               บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 825,600               บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 22,206,200             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 16,565,000             บาท

(2) ค่าประปา 3,372,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 463,700                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,805,000              บาท
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2. งบลงทนุ 10,806,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 10,806,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,806,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,806,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 7,036,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 68 หน่วย)

(2) อปุกรณ์กระจายสญัญาณ Core Switch กรมพลศึกษา  แขวงวงัใหม่

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,270,000              บาท

(3) ระบบจดัเก็บขอ้มลูการดาํเนินการบนเครื่องแม่ข่ายคอมพวิเตอรร์ะยะไกล

กรมพลศึกษา  แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,500,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 70,000                  บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 70,000                  บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรุงสมาชกิองคก์รกฬีาระหว่างประเทศ 70,000                  บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 1,568,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นนนัทนาการ ระยะที ่3

(พ.ศ. 2563 - 2565) 1,068,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิเเละเผยเเพร่องคค์วามรู ้นวตักรรม

ดา้นการออกกาํลงักาย กฬีาเเละนนัทนาการ 500,000                บาท

274



บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  81.8474 4.8600 331.3277 418.0351

-                81.8474        4.8600         331.3277       418.0351       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 36

 ( - )

40 42 44 46

รอ้ยละ 70

 ( - )

75 75 75 75

รอ้ยละ 35

 ( - )

40 42 44 46

หมู่บา้น 1,080

 ( 511 )

600 700 700 700

รอ้ยละ 5

 ( - )

5 5 5 5

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

เชงิปริมาณ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนนัทนาการ

จนเป็นวถิชีวีติ

เชงิปริมาณ : หมูบ่า้นที่มอีาสาสมคัรทางการกีฬา

และผูน้าํการออกกาํลงักาย

เชงิคุณภาพ : บุคลากรดา้นการกีฬา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา ที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

เพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปริมาณ : คนไทยออกกาํลงักายและเลน่กีฬา

อย่างสม ํา่เสมอ

เชงิปริมาณ : เดก็ เยาวชน และประชาชน

ผ่านเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกาย

                5,831,064,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกกาํลงักาย กีฬา และนนัทนาการ

418,035,100

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการออกกาํลงักาย กฬีา และนนัทนาการ 418,035,100

เพือ่เสริมสรา้งสมรรถภาพทางกายและจติใจที่ดใีหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนดว้ยการออกกาํลงักาย

เลน่กีฬา และร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างสม ํา่เสมอ รวมท ัง้ส่งเสริมบุคลากรดา้นการกีฬา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬาใหม้คุีณภาพและมาตรฐานเพิม่ขึ้น

 ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

                5,831,064,300

7.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีา
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เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100

 ( 50 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 12.51 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 4,314.4661 418.0351      366.1877      366.1877       366.1877      

ลา้นบาท 4,314.4661    418.0351       366.1877       366.1877       366.1877       

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท 1,855.6694    81.8474       -               -                -               

ลา้นบาท 85.9362       4.8600 4.8600        4.8600         4.8600 

ลา้นบาท 2,372.8605    331.3277      361.3277      361.3277       361.3277      

ลา้นบาท -   -   -               -   -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการออกกาํลงักาย กฬีา และนันทนาการ 418,035,100 บาท

1. งบลงทนุ 81,847,400             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 81,847,400             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 81,847,400             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000              บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,257,400              บาท

(1) โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอาํเภอ จงัหวดัหนองบวัลาํภู อาํเภอนากลาง 1 แห่ง 4,257,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,899,000            บาท

ปี 2558 - 2562 ตัง้งบประมาณ - บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,800,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,841,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 4,257,400             บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงอาคารทีพ่กัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ

ตาํบลรงัสติ อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 แห่ง 24,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,090,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 5,100,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์บรเิวณเกาะกระต่าย แขวงดุสติ เขตดุสติ

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

(3) ปรบัสภาพสนามฟตุบอล 1 สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิตาํบลรงัสติ

อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 แห่ง 24,990,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 4,860,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,860,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนในการส่งเสรมิกจิกรรมกฬีาข ัน้พื้นฐานและกฬีามวลชน

เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ 3,210,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนในการสนบัสนุนกจิกรรมนนัทนาการเพือ่มวลชน 1,650,000              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 331,327,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการกฬีาและนนัทนาการมวลชน 142,814,800           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันากฬีาสาํหรบันกัเรยีนคนพกิารและบคุคลพเิศษ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีานกัเรยีน นกัศึกษาแห่งชาติ 62,904,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันากฬีานกัเรยีนเพือ่การแข่งขนัในระดบันานาชาติ 3,390,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกฬีาข ัน้พื้นฐาน 3,613,200              บาท
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6) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชนและประชาชน 36,690,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกฬีาผูสู้งอายุ 11,500,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมนนัทนาการในเดก็และเยาวชน 8,764,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกฬีาพฒันาสุขภาวะกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส 8,000,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการออกกาํลงักายและกฬีาเพือ่มวลชน 20,450,000             บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสรมิสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดว้ยวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 2,437,100              บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิวถิชีวีติตามแนวคดิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

เพือ่การพฒันาสุขภาวะทีย่ ัง่ยนื 1,755,100              บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาองคค์วามรู ้วจิยั นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 861,500                บาท

14) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิอาสาสมคัรกฬีาและผูน้าํการออกกาํลงักาย 3,361,600              บาท

15) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูฝึ้กสอนกฬีาระดบัพื้นฐาน 1,875,000              บาท

16) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูต้ดัสนิกฬีาข ัน้พื้นฐาน 857,200                บาท

17) ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ เดก็ไทยว่ายนํา้ได ้ 3,850,000              บาท

18) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศกัยภาพการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักฬีานกัเรยีน

ในระดบันานาชาตแิละการประชมุทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,000,000              บาท

19) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมินนัทนาการประสานความสมัพนัธร์ะหว่างหมู่บา้นจฬุาภรณ์พฒันา 748,400                บาท

20) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีานกัเรยีนประจาํจงัหวดัและอาํเภอ 5,850,000              บาท

21) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรยีนส่วนกลาง 8,605,800              บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2570)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  23.0000 23.0000

-                -                -                23.0000        23.0000        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 200,000

 ( 10,570 )

120,000 150,000 150,000 150,000

รอ้ยละ 85

 ( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

 ( 50 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

 ( 39.63 )

100 100 100 100

เชงิปริมาณ : เดก็ เยาวชน และประชาชน

พื้นที่ 3 จงัหวดั และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา

ไดเ้ลน่กีฬาหรือกิจกรรมนนัทนาการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

1. ตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

423,840,600

423,840,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.4  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23,000,000

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการตําบลมัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23,000,000

 - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลจากยาเสพติด

   และอบายมขุท ัง้ปวง ยอมรบัและใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐัเพิม่ขึ้น

 - เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเยาวชนและประชาชนใหม้คุีณภาพท ัง้ทางร่างกาย จติใจ อารมณ ์

   สงัคมและสติปญัญา เป็นผูม้คุีณธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวนิยั เกิดความรกัในถิน่กาํเนิด

 - เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาและการออกกาํลงักายเป็นสือ่ในการปลูกฝงัใหเ้กิดความรกัในทอ้งถิน่

   ความสามคัคี ความมนีํา้ใจเป็นนกักีฬารูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ในชมุชนและระหว่างชมุชน

   ปฏเิสธการใชค้วามรุนแรง และไมส่นบัสนุนการก่อความรุนแรงในชมุชน

 จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา และ จงัหวดัสงขลา
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เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 278.3406      23.0000       24.5000       24.5000        73.5000       

ลา้นบาท 278.3406       23.0000        24.5000        24.5000        73.5000        

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท 278.3406      23.0000       24.5000       24.5000        73.5000       

ลา้นบาท -   -   -               -   -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 23,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีาและการออกกาํลงักายเพือ่สนัตสุิข 23,000,000             บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  0.3640 0.3640

-                -                -                0.3640         0.3640         

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -

( - )

100 - - -

รอ้ยละ -

( - )

85 - - -

รอ้ยละ -

( - )

100 - - -

รอ้ยละ -

( - )

100 - - -

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนการปฏบิตัิงาน

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

1. การพฒันาทกัษะดจิทิลัของบุคลากรภาครฐัเพือ่การขบัเคลือ่น

รฐับาลดจิทิลั ระยะที่ 1 ประจาํปีงบประมาณ 2565 ของกรมพลศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปริมาณ : บุคลากรผ่านการอบรมหลกัสูตรดจิทิลั

สาํคญั ไดแ้ก่ หลกัสูตร PDPA, Cyber Security

และ Data Governance

364,000

364,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.5  แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั 364,000

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการการยกระดบัทกัษะบุคลากรภาครฐัเพือ่ตอบโจทย์

ความตอ้งการของประเทศ

364,000

เพือ่สรา้งและพฒันาทกัษะบุคลากรทางดา้นดจิทิลัของภาครฐัใหส้ามารถสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน

ในการบริหารจดัการและใหบ้ริการประชาชน

 ส่วนกลาง
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เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                0.3640         -                -                -                

ลา้นบาท -                0.3640         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                0.3640         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการยกระดบัทกัษะบคุลากรภาครฐั

เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ 364,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 364,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะดจิทิลัของบคุลากรภาครฐัเพือ่การขบัเคลือ่น

รฐับาลดจิทิลั ระยะที ่1 ประจาํปีงบประมาณ 2565 ของกรมพลศึกษา 364,000                บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 52.1867         49.3371         29.8371         16.3371         8.3371           3.3371           

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 4.9789           3.0000           4.0000           4.5000           5.0000           5.0000           

2.1 เงนิรายได ้ 4.9789           3.0000           4.0000           4.5000           5.0000           5.0000           

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 57.1656         52.3371         33.8371         20.8371         13.3371         8.3371           

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -                -                -                -                -                -                

4.2 งบดาํเนินงาน -                -                -                -                -                -                

4.3 งบลงทนุ -                -                -                -                -                -                

4.4 งบเงนิอดุหนุน -                -                -                -                -                -                

4.5 งบรายจ่ายอื่น -                -                -                -                -                -                

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 57.1656         52.3371         33.8371         20.8371         13.3371         8.3371           

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 7.8285           22.5000         17.5000         12.5000         10.0000         6.5000           

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 7.8285           22.5000         17.5000         12.5000         10.0000         6.5000           

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 7.8285           7.5000           7.5000           7.5000           5.0000           4.5000           

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                 15.0000        10.0000        5.0000          5.0000           2.0000          

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 49.3371         29.8371         16.3371         8.3371           3.3371           1.8371           

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงการท่องเที�ยวและกฬีา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

2,060,287,900 1,835,406,100              

-   -   

เป็นสถาบนัการศึกษาอนัดบัหน่ึงดา้นศาสตรก์ารกฬีาในภมูภิาคอาเซยีน

1. ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นศาสตรก์ารกฬีา

2. วจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม ดา้นศาสตรก์ารกฬีา

3. บรกิารวชิาการแก่สงัคม

4. ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเลน่พื้นบา้นและกฬีาไทย

5. ส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนและนกัศึกษาใหม้ศีกัยภาพดา้นกฬีาสูงสุดของแต่ละบคุคล



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : บคุลากรดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

มคีวามสามารถและทกัษะความเป็นเลศิดา้นกฬีา

ในระดบันานาชาติ

- ตวัชี้วดั : นกัเรียนทีไ่ดร้บัรางวลัจากการเขา้ร่วม

การแขง่ขนักฬีาระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 20 40

90 90

- ตวัชี้วดั : นกัศึกษาทีไ่ดร้บัรางวลัจากการเขา้ร่วม

การแขง่ขนักฬีาระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 20 40

- ตวัชี้วดั : บคุลากรดา้นการกฬีาทีผ่่านการอบรม

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ  - 90

(2) ผลสมัฤทธิ์ : บคุลากรดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

สาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร 

มคีุณธรรม และเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม

- ตวัชี้วดั : บณัฑติปริญญาตรีทีไ่ดง้านทาํ

หรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ
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4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 2,091.3875              2,060.2879              1,835.4061               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 475.3143                461.8559                459.0881                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,616.0732              1,598.4320              1,376.3180               

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 914.1156                962.9303                993.4541                 

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกีฬา 701.9576                635.5017                382.8639                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,060.2879     1,835.4061     1,269.5313     1,194.4677     1,208.1915     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,060.2879     1,835.4061     1,269.5313     1,194.4677     1,208.1915     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 461.8559     459.0881     471.9501     485.2670     498.9908     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. บุคลากรดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

สาํเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : บณัฑติปรญิญาตรี

ที่ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 962.9303     993.4541     456.3053     428.0098     428.0098     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. บุคลากรดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

มีความสามารถและทกัษะความเป็นเลศิดา้นกฬีา

ในระดบันานาชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : นกัเรยีนที่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 10 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : นกัศึกษาที่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 10 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัเรยีนที่ไดร้บัรางวลั

จากการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 20 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัศึกษาที่ไดร้บัรางวลั

จากการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 20 40 40 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 635.5017     377.1819     335.5939     275.5089     275.5089     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สรา้งและพฒันาบุคลากรดา้นการกฬีาของประเทศ

ใหม้ีมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บุคลากรดา้นการกีฬา

ที่เขา้อบรมตามหลกัสูตร

คน -               510 570 720 750

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : บุคลากรดา้นการกีฬา

ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ -               90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               5.6820        5.6820        5.6820        5.6820        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 452.8902     404.5656       667.1173       259.4709       51.3621         1,835.4061     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 452.8902     6.1979          -                 -                 -                 459.0881       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               398.3677       565.4443       -                 29.6421         993.4541       

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นพลศึกษา 

กีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกีฬา

และวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -          347.8130        565.4443                -            24.7946        938.0519

ผลผลติที่ 2 : การใหบ้รกิารดา้นกีฬา              -            15.2094                -                  -             4.8475          20.0569

ผลผลติที่ 3 : การสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้

และนวตักรรม

             -            35.3453                -                  -                  -            35.3453

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้ง

ศกัยภาพการกฬีา

-               -                 101.6730       259.4709       21.7200         382.8639       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

นกักีฬาสู่ความเป็นเลศิ

             -                  -          101.6730        259.4709          16.0380        377.1819

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาบุคลากร

ทางการกีฬา

             -                  -                  -                  -             5.6820           5.6820

งบรายจา่ย

1,835,406,100                      

1,168,288,800                      

667,117,300                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

461.8559         459.0881        471.9501        485.2670         498.9908         

461.8559         459.0881         471.9501         485.2670         498.9908         

456.5509         452.8902         465.7522         479.0691         492.7929         

5.3050            6.1979            6.1979            6.1979            6.1979            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 459,088,100

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 459,088,100 บาท

1. งบบคุลากร 452,890,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 434,955,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 406,882,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 28,072,400             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 17,935,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,197,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,197,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 416,400                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการเเละผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิาร

ทีไ่ม่เป็นขา้ราชการ 4,680,000              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 438,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 48,000                  บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 585,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,500                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

347.8130 565.4443 -  24.7946 938.0519

147.7772      320.7326      -                19.9310        488.4408      

22.0606        7.4842         -                -                29.5448        

28.2596        7.5994         -                -                35.8590        

149.7156      229.6281      -                4.8636         384.2073      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 95 95

รอ้ยละ 90

( - )

90 90 90 90

รอ้ยละ 40

( - )

 -  -  -  -

รอ้ยละ 95

( - )

97 97 97 97

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

( 26.96 )

100 100 100 100

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 993,454,100

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

938,051,900

เพือ่จดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานดา้นการกีฬาและระดบัอดุมศึกษาทางดา้นพลศึกษา กีฬา นนัทนาการ

วทิยาศาสตรก์ารกีฬา และวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ โดยผูส้าํเรจ็การศึกษามคีวามสามารถทางดา้นการกีฬา

เต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์

2. จดัการเรยีนการสอนดา้นศิลปศาสตร์

3. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและสุขภาพ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เขา้ศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา

4. จดัการเรยีนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกีฬา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : บณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านทาํ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

เชงิคุณภาพ : ผลงานของนกัศึกษาที่สาํเรจ็การศึกษา

ในระดบับณัฑติศึกษาที่ไดร้บัการตีพมิพห์รอืเผยแพร่

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาข ัน้พื้นฐานที่สาํเรจ็การศึกษา

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิปรมิาณ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิปรมิาณ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัอดุมศึกษา

รอ้ยละ

รอ้ยละ

98

( - )

95

( - )

98 98 98 98

95 95 95 95
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 888.2561      938.0519      400.9031      372.6076       372.6076      

ลา้นบาท 888.2561       938.0519       400.9031       372.6076       372.6076       

ลา้นบาท 382.7247      347.8130      347.8130      347.8130      347.8130      

ลา้นบาท 468.2561      565.4443      28.2955        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 37.2753        24.7946        24.7946        24.7946        24.7946        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นันทนาการ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 938,051,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 347,813,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 250,651,400           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 105,090,000            บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,524,000              บาท

(3) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,809,500              บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนการสอบ 156,000                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,052,900              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,844,200              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,688,000              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,329,500              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 55,560,000             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 411,700                บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 396,000                บาท

(12) ค่าดูแลสนามกฬีา 2,606,500              บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 6,955,600              บาท

(14) วสัดุสาํนกังาน 5,555,900              บาท

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 7,412,300              บาท

(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,706,300              บาท

(17) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,158,000              บาท

(18) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,002,000              บาท

(19) วสัดุเวชภณัฑ์ 934,200                บาท

(20) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,671,000              บาท

(21) วสัดุการศึกษา 27,135,400             บาท

(22) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 6,768,000              บาท

(23) วสัดุกฬีา 884,400                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 97,161,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 73,527,800             บาท

(2) ค่าประปา 20,556,100             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,336,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 741,700                บาท
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2. งบลงทนุ 565,444,300           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 565,444,300           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 145,701,600           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 6,880,700              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 6,880,700              บาท

รวม 60 รายการ (รวม 133 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,370,000             บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

วทิยาเขตชลบรุ ีตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

วทิยาเขตตรงั ตาํบลทุ่งกระบอื อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,358,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

วทิยาเขตสมทุรสาคร ตาํบลบางหญา้แพรก อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร

จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,358,000              บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

วทิยาเขตสุพรรณบรุ ีตาํบลรัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุี

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

วทิยาเขตอดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี

จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั 1,358,000              บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัขอนแก่น ตาํบลโคกส ีอาํเภอเมอืงขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,358,000              บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัชลบรุ ีตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี

จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัตรงั ตาํบลทุ่งกระบอื อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,358,000              บาท
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(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครศรธีรรมราช ตาํบลหนองหงส ์อาํเภอทุ่งสง

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 คนั 1,358,000              บาท

(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์ตาํบลบงึเสนาท อาํเภอเมอืงนครสวรรค์

จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,358,000              บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัลาํปาง ตาํบลบ่อแฮว้ อาํเภอเมอืงลาํปาง

จงัหวดัลาํปาง 1 คนั 1,358,000              บาท

(12) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัศรสีะเกษ ตาํบลโพธิ์ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,358,000              บาท

(13) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัสุพรรณบรุ ีตาํบลรัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุี

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

(14) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอ่างทอง ตาํบลไชยภูม ิอาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 1 คนั 1,358,000              บาท

(15) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ตํา่กว่า 90 กโิลวตัต์

โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอบุลราชธานี ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั 1,358,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 5,340,500              บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 5,340,500              บาท

รวม 42 รายการ (รวม 86 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,785,600              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,785,600              บาท

รวม 28 รายการ (รวม 59 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารศึกษา 110,254,800            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 81,949,800             บาท

รวม 223 รายการ (รวม 362 หน่วย)

(2) เบาะมวยปลํา้ คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตตรงั

ตาํบลทุ่งกระบอื อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,300,000              บาท
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(3) เบาะมวยปลํา้ คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตเพชรบูรณ์

ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ชดุ 1,300,000              บาท

(4) เบาะมวยปลํา้ คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสมทุรสาคร

ตาํบลบางหญา้แพรก อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชดุ 1,300,000              บาท

(5) เบาะมวยปลํา้ คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตอดุรธานี

ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ 1,300,000              บาท

(6) ฟลอรเ์อก็เซอรไ์ซส ์คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสมทุรสาคร

ตาํบลบางหญา้แพรก อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชดุ 4,824,000              บาท

(7) ฟลอรเ์อก็เซอรไ์ซส ์คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสุพรรณบรุี

ตาํบลรัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 4,824,000              บาท

(8) ชดุอปุกรณ์บารเ์ดีย่ว คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตชลบรุี

ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,325,000              บาท

(9) ชดุอปุกรณ์บารเ์ดีย่ว คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสุโขทยั

ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ 1,325,000              บาท

(10) ชดุอปุกรณ์บารต่์างระดบั คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตชลบรุี

ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,621,000              บาท

(11) ชดุอปุกรณ์บารต่์างระดบั คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสุโขทยั

ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ 1,621,000              บาท

(12) ชดุอปุกรณ์โตะ๊กระโดด คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสุโขทยั

ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ 2,135,000              บาท

(13) ชดุอปุกรณ์บารคู่์ คณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตสมทุรสาคร

ตาํบลบางหญา้แพรก อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(14) ชดุเบาะยูโดใชส้าํหรบัแข่งขนั โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัตรงั

ตาํบลทุ่งกระบอื อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,830,000              บาท

(15) ชดุอปุกรณ์บารคู่์ โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัสุพรรณบรุ ีตาํบลรัว้ใหญ่

อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 1,800,000              บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,070,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,070,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 419,742,700           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,809,500              บาท

(1) อาคารหอพกั พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค์

ตาํบลบงึเสนาท อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 1,550,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,950,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,600,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,550,000             บาท

(2) อาคารหอพกั พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัยะลา

ตาํบลท่าสาป อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 หลงั 1,859,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,955,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,600,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,859,500             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,695,500             บาท

(3) อาคารหอพกั พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค์

ตาํบลบงึเสนาท อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 6,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 6,400,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000            บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,731,600             บาท

(1) อาคารหอประชมุ ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี

จงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั 35,731,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 161,031,600           บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 10,157,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,463,800            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 91,678,800            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 35,731,600            บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 68,379,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 53,549,500             บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงร ัว้และระบบป้องกนันํา้ท่วมศูนยก์ฬีาและกจิกรรมทางทะเล

วทิยาเขตกระบี ่ตาํบลเกาะลนัตานอ้ย อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 14,830,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงสาํนกังานอธกิารบด ีตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุี

จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 14,000,000             บาท
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2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 81,568,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 66,568,500             บาท

รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงโรงอาหาร โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์ตาํบลบงึเสนาท

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 15,000,000             บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,580,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 23,580,000             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงอาคารหอพกั วทิยาเขตตรงั ตาํบลทุ่งกระบอื

อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 14,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงอาคารหอพกั 2 หลงั โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัลาํปาง

ตาํบลบ่อแฮว้ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 11,000,000             บาท

2.1.2.7 ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 161,673,600            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 61,373,600             บาท

รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงสนามกรฑีาลูย่างสงัเคราะห ์วทิยาเขตชยัภูม ิตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 แห่ง 13,650,000             บาท

(3) ปรบัปรุงสนามกรฑีาลูย่างสงัเคราะห ์วทิยาเขตตรงั ตาํบลทุ่งกระบอื

อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 13,650,000             บาท

(4) ปรบัปรุงสนามฟตุบอลเป็นหญา้เทยีม วทิยาเขตสมทุรสาคร

ตาํบลบางหญา้แพรก อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(5) ปรบัปรุงโรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ วทิยาเขตอดุรธานี

ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(6) ปรบัปรุงโรงยมิกฬีาฟนัดาบ โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค์

ตาํบลบงึเสนาท อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 15,000,000             บาท

(7) ปรบัปรุงโรงยมิอเนกประสงค ์โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอ่างทอง

ตาํบลไชยภูม ิอาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(8) ปรบัปรุงระบบกรองนํา้หมนุเวยีนและระบบเกลอืสระว่ายนํา้

วทิยาเขตชลบรุ ีตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 24,794,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 2,137,600              บาท

2) ค่าใชจ่้ายการจดัการแข่งขนักฬีาโรงเรยีนกฬีา 4,863,600              บาท

3) ค่าใชจ่้ายการจดัการแข่งขนักฬีาพลศึกษาเกมส ์และกฬีามหาวทิยาลยั 17,793,400             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

15.2094 -  -  4.8475 20.0569

15.2094        -                -                4.8475         20.0569        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไมน่อ้ยกวา่ 

คน/ปี

3,500,000

( - )

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

กจิกรรม 150

( - )

150 150 150 150

กจิกรรม -

( - )

102 102 102 102

กจิกรรม 85

( - )

- - - -

คะแนนเฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่

3.51

( - )

3.51 3.51 3.51 3.51

คะแนนเฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่

3.51

( - )

3.51 3.51 3.51 3.51

คะแนนเฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่

-

( - )

3.51 3.51 3.51 3.51

คะแนนเฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่

3.51

( - )

- - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 17.16 )

100 100 100 100

หน่วยนบั

งบประมาณ

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การใหบ้รกิารดา้นกฬีา

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

20,056,900

เพือ่ใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนท ัว่ไป

รวมท ัง้ส่งเสรมิทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหบ้รกิารทางวชิาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสรมิทะนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม การละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : ผูร้บับรกิารทางวชิาการและอาคารสถานที่

เชงิปรมิาณ : กิจกรรมทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : กิจกรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทย

เชงิปรมิาณ : กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์และเผยแพร่

การละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทย

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ทางวชิาการและอาคารสถานที่

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทย

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์และเผยแพร่การละเลน่

พื้นบา้นและกีฬาไทย

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 29.8335       20.0569       20.0569       20.0569        20.0569       

ลา้นบาท 29.8335        20.0569        20.0569        20.0569        20.0569        

ลา้นบาท 17.5885        15.2094        15.2094        15.2094        15.2094        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 12.2450        4.8475         4.8475         4.8475         4.8475         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การใหบ้รกิารดา้นกฬีา 20,056,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,209,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,209,400             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 907,200                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 369,300                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 300,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,800,000             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 51,000                  บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 244,800                บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 1,397,500              บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 102,000                บาท

(9) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 714,000                บาท

(10) วสัดุกฬีา 323,600                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 4,847,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายความร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการบรกิารชมุชน 1,822,500              บาท

2) ค่าใชจ่้ายการอบรมการช่วยชวีติทางนํา้ (Life Saving) 1,400,000              บาท

3) โครงการชวนนอ้งเลน่กฬีา 1,175,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 450,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

35.3453 -  -  -  35.3453

35.3453        -                -                -                35.3453        

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง -

( - )

64 64 64 64

โครงการ -

( - )

32 32 32 32

โครงการ/

กจิกรรม

64

( - )

 -  -  -  -

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 95 95

คะแนนเฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่

3.51

( - )

3.51 3.51 3.51 3.51

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 31.30 )

100 100 100 100

หน่วยนบั

งบประมาณ

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  การสรา้งและพฒันา องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

35,345,300

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการจดัการความรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาการจดัการความรู ้นวตักรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : องคค์วามรูจ้ากการจดัการความรู ้

เชงิปรมิาณ : โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร

เชงิปรมิาณ : โครงการ/กิจกรรม

ดา้นการจดัการความรูแ้ละดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

่เชงิคุณภาพ : องคค์วามรูท้ี่นาํไปใชป้ระโยชน์

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรม

ดา้นการจดัการความรูแ้ละดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร ที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 44.8407       35.3453       35.3453       35.3453        35.3453       

ลา้นบาท 44.8407        35.3453        35.3453        35.3453        35.3453        

ลา้นบาท 42.0827        35.3453        35.3453        35.3453        35.3453        

ลา้นบาท 2.7580         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การสรา้งและพฒันา องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 35,345,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 35,345,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,566,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 400,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 100,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 113,700                บาท

(4) ค่าดูแลรกัษา และซ่อมบาํรุงระบบเครอืข่าย 10,816,200             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 489,600                บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 408,000                บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 45,900                  บาท

(8) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 33,900                  บาท

(9) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 90,000                  บาท

(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,069,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,779,000             บาท

(1) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 19,779,000             บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              101.6730    259.4709    16.0380      377.1819    

-                101.6730      259.4709      16.0380        377.1819      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 10

( - )

20 20 20 20

รอ้ยละ 10

( - )

20 20 20 20

รอ้ยละ 20

( - )

40 40 40 40

รอ้ยละ 20

( - )

40 40 40 40

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 47.24 )

100 100 100 100

รวมทัง้สิ้น

7.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีา                     382,863,900

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสูค่วามเป็นเลศิ                     377,181,900

 - เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถของนกักีฬาสงักดัมหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 - เพือ่ส่งเสรมิประสบการณใ์นการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติใหก้บันกักีฬา

 โรงเรยีนกีฬาและวทิยาเขตในสงักดัมหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ

1. สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลศิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                4,600,379,200

                4,600,379,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนที่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ระดบันานาชาติ

เชงิปรมิาณ : นกัศึกษาที่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ระดบันานาชาติ

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนที่ไดร้บัรางวลัจากการ

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษาที่ไดร้บัรางวลัจากการ

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ

308



เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 3,336.5856 377.1819      335.5939      275.5089       275.5089      

ลา้นบาท 3,336.5856 377.1819       335.5939       275.5089       275.5089       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1,859.3022    101.6730      60.0850        -                -                

ลา้นบาท 1,336.0577    259.4709      259.4709      259.4709      259.4709      

ลา้นบาท 141.2257      16.0380        16.0380        16.0380        16.0380        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพนักกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 377,181,900 บาท

1. งบลงทนุ 101,673,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 101,673,000           บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 55,508,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 55,508,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 55,508,000             บาท

รวม 243 รายการ (รวม 488 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 46,165,000             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,165,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 15,200,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ วทิยาเขตอดุรธานี

ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี  1 หลงั 12,250,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 87,500,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,416,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 57,834,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 12,250,000            บาท

(3) โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์4 ชัน้ พรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาเขตอ่างทอง

ตาํบลไชยภูม ิอาํเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง 1 หลงั 18,715,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 98,500,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,700,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,715,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,085,000            บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 259,470,900           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 259,470,900           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีน 185,150,400            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางกฬีา 59,817,900             บาท

3) เงนิอดุหนุนการพฒันากฬีาของมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิสาํหรบัโรงเรยีนกฬีา 3,605,600              บาท

4) เงนิอดุหนุนการพฒันากฬีาของมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิสาํหรบัวทิยาเขต 10,897,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 16,038,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจา้งผูเ้ชี่ยวชาญกฬีา สาํหรบัโรงเรยีนกฬีา 6,949,800              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งผูเ้ชี่ยวชาญกฬีา สาํหรบัวทิยาเขต 9,088,200              บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2568)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  5.6820 5.6820

-                -                -                5.6820         5.6820         

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  -

 ( - )

510 570 720 750

รอ้ยละ  -

 ( - )

90 90 90 90

รอ้ยละ  -

 ( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ  -

 ( - )

100 100 100 100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาบุคลากรดา้นการกีฬาใหม้มีาตรฐานสากล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาบุคลากรทางการกฬีา 5,682,000

 เพือ่สรา้งและพฒันาบุคลากรดา้นการกีฬาของประเทศ

 โรงเรยีนกีฬาและวทิยาเขตในสงักดัมหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ

22,728,000

22,728,000

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : บุคลากรดา้นการกีฬาที่เขา้อบรม

ตามหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : บุคลากรดา้นการกีฬาที่ผ่านการ

อบรมตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไป

ตามแผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                5.6820         5.6820         5.6820         5.6820         

ลา้นบาท -                5.6820         5.6820         5.6820         5.6820         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                5.6820         5.6820         5.6820         5.6820         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรทางการกฬีา 5,682,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,682,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํหลกัสูตรพฒันาบคุลากรดา้นการกฬีา 2,382,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรทางการกฬีา 3,300,000              บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 316.7619        346.8430        394.0215        441.6719        489.7987        538.4068        

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 156.9266        178.1850        179.9669        181.7665        183.5842        185.4200        

2.1 เงนิรายได ้ 156.9266       178.1850       179.9669       181.7665       183.5842       185.4200       

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 473.6885        525.0280        573.9884        623.4384        673.3829        723.8268        

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 473.6885        525.0280        573.9884        623.4384        673.3829        723.8268        

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 126.8455        131.0065        132.3165        133.6397        134.9761        136.3258        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 126.8455       131.0065       132.3165       133.6397       134.9761       136.3258       

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 124.3616       128.4381       129.7225       131.0197       132.3299       133.6532       

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 2.4839         2.5684         2.5940         2.6200         2.6462          2.6726         

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 346.8430        394.0215        441.6719        489.7987        538.4068        587.5010        

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

42,093,000 26,586,800                  

เป็นองคก์รแห่งความเป็นเลศิดา้นการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืเพือ่สรา้งชมุชนแห่งความสุข

1. พฒันาพื้นทีต่น้แบบเพือ่สรา้งการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

2. พฒันาการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชน

3. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วสรา้งสรรค ์เสรมิสรา้งเศรษฐกจิชมุชน

4. บูรณาการร่วมกบัทกุภาคีเพือ่พฒันาขดีความสามารถในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว

กระทรวงการท่องเท�ียวและกฬีา

องคก์ารบรหิารการพฒันาพ�ืนท�ีพเิศษเพ�ีอการท่องเท�ียวอย่างย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

440,399,000 351,153,000                



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

23.7708 23.8421

(1) ผลสมัฤทธิ์ : พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วไดร้บัการ

พฒันาเพือ่ยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเมอืงทีไ่ดเ้สนอชื่อใหเ้ป็นเครือขา่ยเมอืง

สรา้งสรรค ์ไมน่อ้ยกวา่ 2 เมอืง ในปี พ.ศ.2565

เมอืง 2 2

- ตวัชี้วดั : รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละ

วฒันธรรมในพื้นทีพ่เิศษ ขยายตวัเพิม่ขึ้น

ลา้นบาท
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3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 231.4611                238.5180                175.6141                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 231.4611                238.5180                175.6141                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 53.7462                 56.7614                 40.0705                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

29.6953                 27.2636                 21.1299                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 83.4415                  84.0250                  61.2004                  

รวมทัง้สิ้น 433.0257                440.3990                351.1530                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 118.1231                117.8560                114.3385                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 472.4920        377.7398        383.2510        358.0576        245.6636        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 440.3990        351.1530        357.1208        332.0099        245.6636        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.0930         26.5868         26.1302         26.0477         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.0930         26.5868         26.1302         26.0477         -                 

1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามเขม้แข็ง

และมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนการพฒันาการท่องเที่ยวอย่าง

ย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อนัดบัเกณฑก์ารท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนืโลก (GSTC) ของแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่

พเิศษ 6 แห่ง เพิม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2565

อนัดบั 1 1 1 1 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 413.1354      330.0231      335.4909      310.3800      224.0337      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.0930         26.5868         26.1302         26.0477         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.0930         26.5868         26.1302         26.0477         -                 

2. ชมุชนที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามเกณฑก์าร

พฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชนของประเทศไทย 

(CBT Thailand)

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : จาํนวนชุมชนท่องเทีย่วทีผ่่านเกณฑ์

มาตรฐานการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน

ชุมชน 34 27 27 27 27

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : จาํนวนชุมชนท่องเทีย่วทีเ่ขา้สู่ตลาด

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วท ัว่ไป การจดัประชุมนิทรรศการ 

และการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั

ชุมชน 8 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 27.2636       21.1299       21.6299       21.6299       21.6299       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -  -                 -                 351.1530       -                 351.1530       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -  -                 -                 114.3385       -                 114.3385       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั

-  -                 -                 40.0705         -                 40.0705         

ผลผลติที่ 1 : พื้นที่ที่มศีกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

ไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบัมาตรฐานดา้นการ

ท่องเที่ยว

             -                  -                  -            40.0705                -            40.0705

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

-  -                 -                 21.1299         -                 21.1299         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็และสอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพของพื้นที่

             -                  -                  -            21.1299                -            21.1299

4. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว -  -                 -                 175.6141       -                 175.6141       

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

ท่องเที่ยว

             -                  -                  -            76.9727                -            76.9727

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

             -                  -                  -            98.6414                -            98.6414

งบรายจา่ย

351,153,000 

289,060,300 

62,092,700 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

129.1756         115.3385        125.0333        128.7842         136.5113         

117.8560         114.3385         125.0333         128.7842         136.5113         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

117.8560         114.3385         125.0333         128.7842         136.5113         

-                  -                  -                  -                  -                  

11.3196          1.0000            -                   -                   -                   

11.3196          1.0000            -                  -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 114,338,500

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายการบุคลากรภาครฐั 114,338,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ          1,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 114,338,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ              1,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 114,338,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ              1,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 111,530,500            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,808,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000 บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  40.0705 -  40.0705

-                -                0.3000         -                0.3000         

-                -                39.5131        -                39.5131        

-                -                0.2574         -                0.2574         

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 6

 ( 6 )

6 6 6 6

ลา้นบาท 60.1348       48.2352       61.2532       61.2532        61.2532       

ลา้นบาท 56.7614        40.0705        61.2532        61.2532        61.2532        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 56.7614        40.0705        61.2532        61.2532        61.2532        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.3734 8.1647 -                -                -                

ลา้นบาท 3.3734         8.1647         -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นที่พเิศษไดร้บัการบรหิารจดัการ

เพือ่การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

รวมทัง้สิ้น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการการดาํเนินงานขององคก์ร

ดว้ยระบบธรรมาภบิาล

2. พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์ร

3. การส่งเสรมิการใหบ้รกิารดา้นองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาแหลง่

ท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 40,070,500

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  พื้นที่ที่มีศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

40,070,500

เพือ่ใหพ้ื้นที่พเิศษมกีารพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และศกัยภาพของภาคีในการร่วมกนัขบัเคลือ่นการพฒันาการท่องเทีย่ว

ในดา้นการจดัการฐานทรพัยากรการท่องเทีย่วของชมุชนที่วางอยู่บนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ที่สมดุล 

สามารถตอบสนองนโยบายการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ที่มีศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว 40,070,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,070,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,070,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 39,513,100             บาท

(1.1) ค่าเช่าอาคารสาํนกังานส่วนกลาง (ชัน้ 31) แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 5,335,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,005,600             บาท

เงนิงบประมาณ 16,005,600             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,001,400              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 5,335,200              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,335,200              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 1,333,800              บาท

(1.2) ค่าเช่าอาคารสาํนกังานพื้นทีพ่เิศษอทุยานประวตัศิาสตร์

สุโขทยั-ศรสีชันาลยั-กาํแพงเพชร   ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั 480,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,800,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,800,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 720,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 480,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 600,000                บาท

(1.3) ค่าเช่าอาคารสาํนกังานส่วนกลาง (ชัน้ 30) แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 4,985,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,579,000             บาท

เงนิงบประมาณ 15,579,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 4,985,300              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,400,700              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 5,193,000              บาท

(1.4) ค่าเช่าอาคารสาํนกังานพื้นทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน ตาํบลในเวยีง 

อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 888,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,840,000              บาท

เงนิงบประมาณ 3,840,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 888,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 991,200                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 980,400                บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 980,400                บาท
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(1.5) ค่าเช่าอาคารสาํนกังานพื้นทีพ่เิศษเมอืงโบราณอู่ทอง ตาํบลอู่ทอง  

อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุี 1,182,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 4,182,000              บาท

เงนิงบประมาณ 4,182,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,182,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,440,000              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 1,440,000              บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 120,000                บาท

(1.6) รถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 2 คนั 594,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,970,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,970,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 396,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 792,000                บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ตาํบลนาเกลอื 

 อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 196,800                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,180,200              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 177,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 196,800                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 334,300                บาท

(1.8) รถนัง่ส่วนกลาง (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี 

ตาํบลท่าโสม อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 2 คนั 209,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,733,400              บาท

เงนิงบประมาณ 1,733,400              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 442,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 209,200                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 346,700                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 346,600                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 388,100                บาท
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(1.9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ตาํบลบา้นกลว้ย 

อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 157,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,056,100              บาท

เงนิงบประมาณ 1,056,100              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 177,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 157,500                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 211,200                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 211,200                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 299,200                บาท

(1.10) รถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี)ี  ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 250,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,380,300              บาท

เงนิงบประมาณ 1,380,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 222,800                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 250,900                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 239,500                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 276,100                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 391,000                บาท

(1.11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ตาํบลกดุป่อง 

อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 2 คนั 472,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,360,100              บาท

เงนิงบประมาณ 2,360,100              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 236,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 472,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 472,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 472,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 708,100                บาท

(1.12) รถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี   ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 297,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,485,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,485,000              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 99,000                  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 495,000                บาท
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(1.13) รถนัง่ส่วนกลาง (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 คนั 184,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,107,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 184,500                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2568 - 2570 ผูกพนังบประมาณ 479,700                บาท

(1.14) รถโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 198,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,485,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,485,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 198,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 297,000                บาท

ปี 2568 - 2570 ผูกพนังบประมาณ 693,000                บาท

(1.15) รถนัง่ส่วนกลาง (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี

ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 129,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,107,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 129,200                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2568 - 2570 ผูกพนังบประมาณ 535,000                บาท

(1.16) รถนัง่ส่วนกลาง (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี

ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 203,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,107,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 203,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2568 - 2570 ผูกพนังบประมาณ 461,200                บาท
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(1.17) รถนัง่ส่วนกลาง (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี

ตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 36,900                  บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,107,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 36,900                  บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2568 - 2570 ผูกพนังบประมาณ 627,300                บาท

(1.18) รถยนตต์รวจการณ์ (ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี)ี ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเป้ิลแคบ ตาํบลอู่ทอง 

อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 226,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,180,500              บาท

เงนิงบประมาณ 1,180,500              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 226,500                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 245,700                บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 236,100                บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพนังบประมาณ 472,200                บาท

(1.19) ค่าสาธารณูปโภค 5,685,800              บาท

     (1.20) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน (บรหิารต่อเนื่อง) 17,801,300             บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศ 257,400                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการดาํเนนิงานขององคก์ร

ดว้ยระบบธรรมาภบิาล (ITA) 300,000                บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ  5   ปี  ( ปี 2564 ถงึ ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-  -  21.1299 -  21.1299

-                 -                21.1299        -                21.1299        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชุมชน 19

 ( - )

19 19 19 19

รอ้ยละ 70

 ( - )

70 70 70 70

ลา้นบาท 56.9589         21.1299 21.6299 21.6299 21.6299 

ลา้นบาท 56.9589         21.1299 21.6299 21.6299 21.6299 

ลา้นบาท -                 -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                -                -                -                

ลา้นบาท 56.9589         21.1299        21.6299        21.6299        21.6299        

ลา้นบาท -                 -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 21,129,900

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง

และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่

21,129,900

เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่วของชุมชนใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพเพือ่สรา้งรายได ้

ใหก้บัคนในทอ้งถิน่

รวมทัง้สิ้น

 ตราด ชลบรุี สุโขทยั กาํแพงเพชร เลย น่าน สุพรรณบรุี และเขตพฒันาการท่องเทีย่วอนัดามนั

142,978,500

142,978,500

หน่วย:ลา้นบาท

1. ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนตน้แบบ

กจิกรรม
งบรายจ่าย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : ชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาตามเกณฑก์าร

พฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนของประเทศไทย 

(CBT Thailand)

เชิงคุณภาพ : จาํนวนชุมชนท่องเทีย่วทีผ่่านเกณฑ์

มาตรฐานการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบดาํเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

328



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวชุมชนใหม้ีความ

เขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่ 21,129,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 21,129,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,129,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากผ่านการท่องเทีย่วโดยชมุชนเชงิสรา้งสรรค์ 21,129,900             บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ  5   ปี ( ปี 2564 ถงึ ปี 2568)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  76.9727 -  76.9727

-                -                52.1567        -                52.1567        

-                -                24.8160        -                24.8160        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหลง่ 2 6 7 7 7

 ( 6 )

อนัดบั 1

 ( - )

1 1 1 1

พฒันาการท่องเที่ยวท ัง้ระบบ มุง่เนน้นกัท่องเที่ยวกลุม่คุณภาพ สรา้งความหลากหลายดา้น

การท่องเที่ยวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว โดยมุง่เนน้การพฒันาการท่องเที่ยว

ตามเกณฑม์าตรฐานระดบัสากลสู่การเป็นแหลง่ท่องเที่ยวระดบันานาชาติ

พื้นที่พเิศษหมูเ่กาะชา้งและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พเิศษเมอืงพทัยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พเิศษ

อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั - ศรีสชันาลยั - กาํแพงเพชร พื้นที่พเิศษเลย พื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน 

พื้นที่พเิศษเมอืงโบราณอู่ทอง และพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พเิศษลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา

423,738,100

423,738,100

หน่วย:ลา้นบาท

7.4  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 175,614,100

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

ท่องเท่ียว

76,972,700

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษเพือ่ยกระดบั

แหลง่ท่องเที่ยวสู่ระดบัมาตราฐานสากล

2. การบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปริมาณ : จาํนวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัการฟ้ืนฟู

เชงิคุณภาพ : อนัดบัเกณฑก์ารท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนืโลก 

(GSTC) ของแหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษ 

6 แห่ง เพิม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2565
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เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 99.2378       76.9727       82.5092       82.5092        82.5092       

ลา้นบาท 99.2378        76.9727        82.5092        82.5092        82.5092        

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท 99.2378       76.9727       82.5092       82.5092        82.5092       

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -   -   -               -   -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพือ่

การท่องเที่ยว 76,972,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 76,972,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 76,972,700             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 5,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเกม 3 มติบินอปุกรณ์เคลือ่นที ่ตามแผนการจดัทาํ

โครงการร่วมลงทนุ พ.ศ. 2563 - 2570 ตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ระบบ 5,000,000              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 16,441,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,500,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,941,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3) ค่าใชจ่้ายศึกษาความเหมาะสมเพือ่เตรยีมประกาศพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนืลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา 3,375,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธค์วามสาํเรจ็และแนวทางในการพฒันาศกัยภาพแหลง่

ท่องเทีย่วในพื้นทีพ่เิศษเพือ่ยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วสู่ระดบัมาตรฐานสากล 

ตามแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนืโลก (GSTC) 2,536,500              บาท

5) ค่าใชจ่้ายยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วสู่ระดบัสากลดว้ยเครือ่งมอืประเมนิมาตรฐานการ

บรหิารจดัการแหลง่ท่องเทีย่วและมรดกโลกอย่างย ัง่ยนืของ UNESCO 3,017,300              บาท

6) ค่าใชจ่้ายศึกษาขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่ว (Carrying Capacity)

และพฒันาระบบบรหิารจดัการสู่การเป็นตน้แบบระบบนเิวศการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 3,240,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายพฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานการจดัการการท่องเทีย่วอย่าง

ย ัง่ยนื-พฒันาเครอืข่าย อพท. นอ้ย 4,273,300              บาท

8) ค่าใชจ่้ายพฒันาและต่อยอดองคค์วามรูเ้พือ่ขบัเคลือ่นการยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่ว

ในพื้นทีพ่เิศษสู่ระดบัมาตรฐานสากล 25,086,900             บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วตน้แบบในพื้นทีพ่เิศษสู่ระดบัมาตรฐานสากล 14,575,700             บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ   4  ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2567)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  98.6414 -  98.6414

-                -                17.2963        -                17.2963        

-                -                15.3691        -                15.3691        

-                -                65.9760        -                65.9760        

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เมอืง 4

 ( 6 )

6 6 6 6

เมอืง 2

 ( 1 )

2 2 2 2

ลา้นบาท 23.77

 ( - )

23.84  398.56 418.49 439.41

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 98,641,400

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาเมอืงท่องเที่ยวสรา้งสรรค ์และพฒันาสนิคา้และบรกิารดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ความคิดสรา้งสรรค ์และทุนทางวฒันธรรม รวมท ัง้เสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัชมุชนในการบรหิารจดัการ

การท่องเที่ยว การอนุรกัษแ์ละเพิม่มลูค่าวถิชีวีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ใหส้ามารถเชื่อมโยงรบัประโยชน์

จากการท่องเที่ยวไดอ้ย่างย ัง่ยนื

  จงัหวดัน่าน จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัสุพรรณบุร ีจงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัเพชรบุรี

                  858,600,200

764,750,200

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

93,850,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเมอืงและย่านสรา้งสรรคสู์่ระดบัสากล

2. พฒันาตน้แบบแหลง่ท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสรา้งสรรค์

3. การพฒันาปรบัปรุงองคป์ระกอบของเมอืงสรา้งสรรค์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เมอืงที่มศีกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : จาํนวนเมอืงที่ไดเ้สนอชื่อใหเ้ป็นเมอืง

สรา้งสรรค์

เชงิคุณภาพ : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละ

วฒันธรรมที่เพิม่ขึ้น
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ลา้นบาท 591.5449      116.0635      127.2351      127.1526       -   

ลา้นบาท 567.2949       98.6414        101.1049       101.1049       -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 567.2949      98.6414        101.1049      101.1049      -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 24.2500        17.4221        26.1302        26.0477        -                

ลา้นบาท 24.2500        17.4221        26.1302        26.0477        -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

      - เงนิรายได ้ 

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม 98,641,400 บาท

เงนินอกงบประมาณ          17,422,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 98,641,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ              17,422,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 98,641,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ              17,422,100 บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 40,651,700           บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,422,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุหอศิลปวฒันธรรมพื้นเมอืงน่านและแหลง่เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมลา้นนา

ตะวนัออก พื้นทีใ่ชส้อย 3,100 ตร.ม. และสิง่ก่อสรา้งประกอบพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ 

อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง

40,651,700           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 261,332,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 87,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 174,332,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,866,400             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 40,651,700             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,980,500             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 37,833,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายเพือ่สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วโดยชมุชนเชงิสรา้งสรรคผ่์านตลาดมลูค่าสูง 15,369,100           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาปรบัปรงุองคป์ระกอบของเมอืงสรา้งสรรคใ์นพื้นทีพ่เิศษ 25,324,300           บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

และวฒันธรรม 17,296,300           บาท

335



ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 163.9737  154.8034  102.8750  79.1745  55.0025  30.2955         

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 4.9718  4.3035             2.8863  1.9582  1.3407             0.7869             

2.1 เงนิรายได ้ 0.0163             -                   -                   -                   -                   -                   

2.2 เงนิที่รฐับาลอุดหนุนหรือจดัสรรให ้ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.3 ทุนหมนุเวยีน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.5 เงนิอุดหนุนและบริจาค 0.0211             -                   -                   -                   -                   -                   

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.8 อื่นๆ 4.9344             4.3035             2.8863             1.9582             1.3407             0.7869             

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 168.9455 159.1069  105.7613  81.1327  56.3432  31.0824         

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 14.1421  42.0930  26.5868  26.1302  26.0477         -                

4.1 งบบคุลากร -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.2 งบดาํเนินงาน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.3 งบลงทนุ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.4 งบเงนิอดุหนุน 14.1421         42.0930         26.5868         26.1302         26.0477         -                

4.5 งบรายจ่ายอืน่ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 154.8034 117.0139  79.1745  55.0025  30.2955  31.0824         

6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ -   14.1390           -                   -                   -                   -                   

6.1 ภารกิจพื้นฐาน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.2 รายจ่ายลงทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.2 ภารกิจเพือ่การพฒันา -                   14.1390           -                   -                   -                   -                   

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                   10.1038           -                   -                   -                   -                   

6.2.2 รายจ่ายลงทุน -                   4.0352             -                   -                   -                   -                   

7. คงเหลอื (5.-6.) 154.8034  102.8750          79.1745  55.0025  30.2955           31.0824           

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   -   

 สรา้งสงัคมด ีคนมคุีณภาพ

1. พฒันาคนและสงัคมใหม้คุีณภาพเตม็ศกัยภาพและมภีมูคุิม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง

2. จดัระบบสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทยเพือ่ใหป้ระชาชนมหีลกัประกนั และมคีวามม ัน่คงในชวีติ

3. สรา้งเสรมิเครอืขา่ยจากทกุภาคส่วนในการมส่ีวนร่วมพฒันาสงัคม

4. พฒันาองคค์วามรู ้ขดีความสามารถ และระบบการบรหิารจดัการดา้นการพฒันาสงัคมดว้ยนวตักรรม

และเทคโนโลยี

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย์

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

22,341,810,800                 24,624,940,400                 



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(3) ผลสมัฤทธิ์ : สรา้งพลงัทางสงัคมและเสริมสรา้งศกัยภาพชมุชน

ใหเ้ขม้แขง็ สนบัสนุนความร่วมมอืในทกุภาคสว่น และสง่เสริม

ความเสมอภาคในชมุชนและสงัคม

- ตวัชี้วดั : ภาคเีครือขา่ยมบีทบาทในการพฒันาสงัคมเพิม่มากขึ้น คน - 1,289,598

(2) ผลสมัฤทธิ์ : พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

- ตวัชี้วดั : คนไทยทกุช่วงวยัมคีุณภาพเพิม่ขึ้นไดร้บัการพฒันา

อย่างสมดุล ท ัง้ดา้นร่างกาย สตปิญัญา และคุณธรรม จริยธรรม

เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที ่21 รกัการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ

คน 2,434,163 411,840

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : สดัสว่นประชากรกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง

ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคมอย่างนอ้ย

7 กรณี ไดแ้ก่ 1. ตาย 2. ทพุพลภาพ/พกิาร 3. เงนิช่วยเหลอื

ครอบครวัหรือบตุร 4. ชราภาพ 5. วา่งงาน 6. ผูอ้ยู่ในอปุการะ 

และ 7. ทีอ่ยู่อาศยั เพิม่ขึ้น

คน 1,999,376 3,600,426

(1) ผลสมัฤทธิ์ : สรา้งหลกัประกนัทางสงัคมทีค่รอบคลมุ 

และเหมาะสมกบัคนทกุกลุม่คนเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้

และสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นความม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาประเทศ

สู่ความม ัง่คัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการ

ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

       177.2217

- แผนงานยุทธศาสตร์

จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว

และการคา้มนุษย์

        96.4188

- แผนงานบูรณาการป้องกนั 

ปราบปราม และบาํบดัรกัษา

ผูต้ดิยาเสพตดิ

          7.0000

การต่างประเทศ ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอื

ระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตร์

ส่งเสรมิความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ

          4.0425

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชวีติ

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตร์

พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

       422.6935

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานบูรณาการเตรยีมความ

พรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

       223.5315

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรมและลด

ความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตร์

เสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

       257.9365

ความเสมอภาคและ

หลกัประกนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรมและลด

ความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตร์

สรา้งหลกัประกนัทางสงัคม

   20,084.6645

การดาํเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่

สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรมและลด

ความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานพื้นฐาน

ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

       531.3074

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง

ความเป็นธรรมและลด

ความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการ

สรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานบคุลากรภาครฐั      2,793.2809

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ  ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ และแผนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าติ

ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

การบรกิารประชาชน

และประสทิธภิาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ

ในภาครฐั 

การป้องกนัการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบและ

ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตร์

พฒันาบรกิารประชาชน

และการพฒันาประสทิธภิาพ

ภาครฐั

        14.0706

การต่อตา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ

ในภาครฐั 

การป้องกนัการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบและ

ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานบูรณาการ

ต่อตา้นการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

        12.7725

รวมทัง้สิ้น  24,624.9404    
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 22,341.8108   24,624.9404   26,791.6169   26,623.8488   26,485.5156   

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22,341.8108   24,624.9404   26,791.6169   26,623.8488   26,485.5156   

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,827.7720    2,793.2809    2,877.9379    3,003.8278    3,135.8416    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

2. สง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นมีศกัยภาพและมีสว่นร่วมในการพฒันา

สงัคม

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคน/ตาํบล/องคก์ร 

ดา้นการพฒันาสงัคมที่เกิดจากภาคีเครอืข่าย

คน/

ตาํบล/

องคก์ร

1,312,428/

3,273/

640

1,289,598/

1,050/

520

1,289,598/

1,050/

520

1,289,598/

1,050/

520

1,289,598/

1,050/

520

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 404.9905      267.4150      256.1263      256.1263      233.5417      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการคุม้ครอง และมีหลกัประกนั

ทางสงัคม สามารถพึง่พาตนเองได ้

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บั

การเยยีวยา

คน 6,862 6,506 6,506 6,506 6,506

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายเขา้ถงึหลกัประกนั

ทางสงัคม

คน 2,857,873 3,589,730 3,589,730 3,589,730 3,589,730

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครวัเรอืนมคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั

และบา้นมคีวามคงทนถาวร

ครวัเรอืน 23,195  29,650 51,898 60,224 61,000

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนไดร้บัการปรบัปรุง

และซ่อมแซมบา้นเรอืน มคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17,764.5490   20,644.4122   22,876.6792   22,696.2712   22,448.5097   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

4. ประชากรทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มีนวตักรรม

และสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อความมัน่คงในชีวติ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวยั

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและมคีวามม ัน่คงในชวีติ

คน 619,160 411,840 376,200 376,200 376,200

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการปรบัสภาพแวดลอ้ม

ที่เอื้อในการดาํรงชวีติ

หลงั 4,000 7,700 - - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 934.0363      653.2250      432.8729      432.8729      432.8720      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

341



เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการป้องกนัและคุม้ครองจากการ

คา้มนุษย์

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายมคีวามรู ้

ความเขา้ใจปญัหาการคา้มนุษย ์และสามารถป้องกนัตนเอง

จากการคา้มนุษย์

คน 14,280 3,940 4,040 4,040 4,040

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

ที่ไดร้บัการช่วยเหลอืและคุม้ครอง

คน 1,100 250 250 250 250

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการนาํนโยบาย

และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

ไปสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 159.9654      96.4188        88.1609        88.1609        88.1609        

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

6. พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รใหม้ีประสทิธภิาพ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารที่ไดร้บัการพฒันา

ระบบ 10 8 8 8 8

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความพงึพอใจในคุณภาพ

การใหบ้รกิารของกระทรวง ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 250.4976      170.1885      259.8397      146.5897      146.5897      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

ดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ดา้นการสรา้ง

การเติบโต

บนคณุภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการ

ปรบัสมดุล

และพฒันา

ระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

รายการ

ค่าดําเนินการ

ภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 24,624.9404      284.6830          -                 422.6935          23,890.7208      -                 26.8431           -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 2,793.2809        -                -                -                2,793.2809        -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 21,411.1338      100.4613          -                422.6935          20,873.9084      -                14.0706           -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 420.5257          184.2217          -                -                223.5315          -                12.7725           -               

ส่วนราชการ 23,321.0895     284.6830          -                422.6935         22,599.6424     -                 14.0706           -              

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์

1,502.2838       239.0558          -                 -                 1,263.2280       -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 822.9915          -                -                -                822.9915          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 540.6978          100.4613          -                -                440.2365          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 138.5945          138.5945          -                -                -                -                -                -               

2. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 18,177.0924     7.0000            -                179.0367         17,976.9851     -                 14.0706           -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 607.3078          -                -                -                607.3078          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 17,562.7846      -                -                179.0367          17,369.6773      -                14.0706           -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 7.0000            7.0000            -                -                -                -                -                -               

3. กรมกจิการผูสู้งอายุ 688.8761         -                 -                12.8785          675.9976         -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 110.1140          -                -                -                110.1140          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 355.2306          -                -                12.8785           342.3521          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 223.5315          -                -                -                223.5315          -                -                -               

4. กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 526.0198         -                 -                230.7783         295.2415         -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 205.0214          -                -                -                205.0214          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 320.9984          -                -                230.7783          90.2201           -                -                -               

5. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 1,718.1855      38.6272           -                -                1,679.5583      -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 777.5936          -                -                -                777.5936          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 901.9647          -                -                -                901.9647          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 38.6272           38.6272           -                -                -                -                -                -               

6. กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 708.6319         -                 -                -                708.6319         -                 -                 -              

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 270.2526          -                -                -                270.2526          -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 438.3793          -                -                -                438.3793          -                -                -               

หน่วยงานในกาํกบั/องคก์ารมหาชน 1,303.8509      -                 -                -                1,291.0784      -                 12.7725           -              

1. สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) 1,303.8509      -                 -                -                1,291.0784      -                 12.7725           -              

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,291.0784        -                -                -                1,291.0784        -                -                -               

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 12.7725           -                -                -                -                -                12.7725           -               

24,624,940,400            

23,181,749,900          

1,443,190,500           

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย์

15.8290 5.4000 -  -  -  

2. กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 6.7500 113.2500 -  -  -  

รวมทัง้สิ้น 22.5790 118.6500 - - - 

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนประชาชนเป้าหมายไดร้บับริการ

และคุม้ครองทางสงัคมตามมาตรฐานทีก่าํหนด

คน 248,500 255,900

- ตวัชี้วดั : จาํนวนนโยบาย นวตักรรม ทีน่าํไปขบัเคลือ่น

ดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

เรื่อง 3 6

(1) ผลสมัฤทธิ์ : มนีโยบาย นวตักรรม ในการขบัเคลือ่นกลไก

ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนใหอ้ยู่ดมีสุีข

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

1. เสนอนโยบายและแนวทางดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์เพือ่ขบัเคลือ่นกลไก

การดาํเนินงานใหป้ระชาชนอยู่ดมีสุีข

2. บูรณาการภาคีเครอืขา่ยทกุภาคส่วนขบัเคลือ่นงานดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

3. พฒันาองคค์วามรู ้วจิยั นวตักรรม ใหเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง และเปลีย่นผ่านการบรหิารจดัการ

องคก์ารในยุคดจิทิลั

4. เพิม่ประสทิธภิาพระบบการบรกิารทางสงัคม

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย์

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

1,693,520,500 1,502,283,800              

-  -   

ขบัเคลือ่นและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรใ์นการพฒันาสงัคม เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

อย่างท ัว่ถงึ เท่าเทยีมและเป็นธรรมภายในปี 2565



3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 139.6200                155.1720                138.5945                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 139.6200                155.1720                138.5945                 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 10.2520                 11.2447                 4.0425 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 415.5128                310.8515                280.7696                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 238.2213                226.5087                159.4669                 

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 274.9692                159.9654                96.4188                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 938.9553                708.5703                540.6978                 

รวมทัง้สิ้น 1,905.8519              1,693.5205              1,502.2838               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 827.2766                829.7782                822.9915                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,693.5205     1,502.2838     1,400.7680     1,439.3115     1,485.7278     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,693.5205     1,502.2838     1,400.7680     1,439.3115     1,485.7278     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 829.7782     822.9915     829.1887     873.1322     919.5485     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. พฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

ดา้นการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

ใหบ้รรลเุป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย

ดา้นสงัคมที่สามารถผลกัดนัใหก้ลุม่เป้าหมาย

ไดร้บัโอกาสทางสงัคม

เรื่อง 3 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย

ดา้นสงัคมระดบัพื้นที่ผลกัดนัใหก้ลุม่เป้าหมาย

ไดร้บัโอกาสทางสงัคม

เรือ่ง 11 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบาย ยุทธศาสตร์

แผนและขอ้เสนอดา้นการพฒันาสงัคมที่ไดร้บั

การขบัเคลือ่นสู่ประชากรกลุม่เป้าหมาย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 276.7317     187.8516     173.6437     173.6437     173.6437     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการป้องกนัและคุม้ครอง

จากขบวนการคา้มนุษย์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบายและมาตรการ

ในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

เรื่อง 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรกลุม่เป้าหมาย

มคีวามรู ้ความเขา้ใจปญัหาการคา้มนุษยแ์ละสามารถ 

ป้องกนัตนเองจากการคา้มนุษย์

คน 14,200 3,900 3,900 3,900 3,900

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้สยีหายจากการ

คา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครองและกลบัคืนสู่สงัคม

คน 1,100 250 250 250 250

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย

ที่ไดร้บัการอบรมตามหลกัสูตรที่กาํหนด

คน 80 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

นาํนโยบาย และมาตรการในการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษยไ์ปสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรเป้าหมาย

มคีวามตระหนกัรูแ้ละมภีมูคิุม้กนัสามารถป้องกนัตนเอง

ไม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการคา้มนุษย์

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สยีหาย

จากขบวนการคา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครอง

ตามกฎหมายและพนัธกรณีระหว่างประเทศ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรม

ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นพนกังานเจา้หนา้ที่ตามที่กฎหมาย

กาํหนด

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 159.9654     96.4188       88.1609       88.1609       88.1609       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. ทุกภาคสว่นมีศกัยภาพและมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย/

รายงานการศึกษา/รายงานประเทศ ตามกรอบขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศ/ภมูภิาคอาเซยีนที่มกีารผลกัดนัไปสู่

การปฏบิตัิภายในประเทศ ผ่านการเสรมิสรา้ง

ความร่วมมอืกบัภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้ง

เรื่อง 3 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของภาคีเครอืข่าย

ที่เขา้มามสี่วนร่วมในการขบัเคลือ่นงานในมติิดา้นสงัคม

และวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.2447       4.0425        4.4745        4.4745        4.4745        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ประชากรเป้าหมายไดร้บับรกิารและเขา้ถงึสทิธิ

ดา้นสวสัดิการสงัคมอย่างมีคุณภาพและท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมาย

ที่เขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมและการคุม้ครองสทิธอิย่างท ัว่ถงึ

คน 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนของกลุม่เป้าหมาย

ทางสงัคมที่เขา้ถงึบรกิารของศูนยช่์วยเหลอืสงัคม

คน 150,000 200,000 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูร้บับรกิาร

ไดร้บัการบรกิารและคุม้ครองช่วยเหลอื เขา้ถงึสทิธิ

และสวสัดกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้ระสบปญัหา

ทางสงัคม ที่ไดร้บับรกิารสวสัดกิารสงัคมตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 260.6285     252.3849     166.7057     161.3057     161.3057     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการช่วยเหลอื

เยยีวยาอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากเหตุการณค์วามไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที่ไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยา

คน 6,862 6,506 6,506 6,506 6,506

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากเหตุการณค์วามไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที่ไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยาตามเกณฑท์ี่กาํหนด

รอ้ยละ 80 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 155.1720     138.5945     138.5945     138.5945     138.5945     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 794.4447 354.7523       97.6350         227.0445       28.4073         1,502.2838     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 794.4447 28.5468         -                 -                 -                 822.9915       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

-  144.1655       10.4731         -                 4.8283          159.4669       

ผลผลติที่ 1 : ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันา

งานดา้นสงัคม

             -          144.1655          10.4731                -             4.8283        159.4669

3. แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-  86.4448         9.9740          -                 -                 96.4188         

โครงการที่ 1 : โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์              -            86.4448           9.9740                -                  -            96.4188

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ ์

ระหว่างประเทศ

-  4.0425          -                 -                 -                 4.0425          

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน

ตามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ

และภมูภิาค

             -             4.0425                -                  -                  -             4.0425

5. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม -  89.6027         77.1879         90.4000         23.5790         280.7696       

โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลอืคุม้ครอง

ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม

             -            68.4057          70.0002          90.4000                -          228.8059

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาระบบ

การใหค้วามช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหา

ทางสงัคม

             -                  -                  -                  -            23.5790          23.5790

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิ ประสาน 

บูรณาการ การจดัทาํและขบัเคลือ่นนโยบาย

ดา้นการพฒันาสงัคมระดบัพื้นที่

             -            21.1970           7.1877                -                  -            28.3847

6. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-  1.9500          -                 136.6445       -                 138.5945       

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรม

และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

             -             1.9500                -          136.6445                -          138.5945

งบรายจา่ย

1,502,283,800 

1,404,648,800 

97,635,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

829.7782         822.9915        829.1887        873.1322         919.5485         

829.7782         822.9915         829.1887         873.1322         919.5485         

802.9280         794.4447         800.6419         844.5854         891.0017         

26.8502          28.5468          28.5468          28.5468          28.5468          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 822,991,500

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 822,991,500 บาท

1. งบบคุลากร 794,444,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 597,450,400           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 560,830,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 36,620,400             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 196,994,300           บาท

2. งบดาํเนินงาน 28,546,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,546,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 18,282,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 658,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,610,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 6,642,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 354,200                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

-

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

144.1655 10.4731 -  4.8283 159.4669

6.3982         3.0551         -                4.8283         14.2816        

33.0466        7.4180         -                -                40.4646        

82.0618        -                -                -                82.0618        

22.6589        -                -                -                22.6589        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 3

( - )

3 3 3 3

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 97

( - )

97 97 97 97

ลา้นบาท 226.5087      159.4669      150.6887      150.6887       150.6887      

ลา้นบาท 226.5087       159.4669       150.6887       150.6887       150.6887       

ลา้นบาท 155.3904      144.1655      144.5255      144.5255      144.5255      

ลา้นบาท 50.8920        10.4731        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 20.2263        4.8283         6.1632         6.1632         6.1632         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย

ดา้นการพฒันาสงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบายดา้นการพฒันาสงัคม

ที่ไดร้บัการขบัเคลือ่นสู่ประชากรกลุม่เป้าหมาย

2. บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

3. อาํนวยการและสนบัสนุนงานดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย์

4. จดัทาํขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

1. พฒันาบุคลากร

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 159,466,900

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 159,466,900

เพือ่พฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการ และแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณส์งัคมไทยในระดบัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 159,466,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 144,165,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,491,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,514,300              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 233,400                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 274,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 4,231,200              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,780,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,675,400              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,017,700              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 66,918,600             บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 120,000                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,810,300              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 4,355,300              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,219,300              บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 173,700                บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 516,600                บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 6,651,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 47,673,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 23,551,500             บาท

(2) ค่าประปา 2,347,600              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 7,732,400              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,170,800              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,871,600             บาท

2. งบลงทนุ 10,473,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,473,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,058,800              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,042,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 42,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) โครงการจดัหาซอฟแวรร์ะบบจดัการฐานขอ้มลู 

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 16,800                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 16,800                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 
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2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,376,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,376,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,250,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,250,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 788,300                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 788,300                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,828,300              บาท

1) โครงการหลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(นบส.พม.) 3,367,700              บาท

2) โครงการหลกัสูตรการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนนิงานเชงิยุทธศาสตร ์(Executive Coaching) 230,000                บาท

3) โครงการหลกัสูตรนกัพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) 220,700                บาท

4) โครงการหลกัสูตรนกับรหิารการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(นพม.) 402,600                บาท

5) โครงการหลกัสูตรการเป็นขา้ราชการทีด่ี 223,300                บาท

6) โครงการหลกัสูตรผูน้าํยุคใหม่ 384,000                บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 7,414,300  บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

-

-

-

-

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     14  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2570)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

86.4448 9.9740 -  -  96.4188

19.8793        -                -                -                19.8793        

0.5343         -                -                -                0.5343         

13.0644        -                -                -                13.0644        

52.9668        9.9740         -                -                62.9408        

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายไปสู่การปฏบิตัิ

2. การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่ตามกฎหมายเพือ่การปฏบิตัิงาน

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ

3. การเสรมิสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุม่เป้าหมายและพฒันาศกัยภาพ

เพือ่การป้องกนัการคา้มนุษย์

4. การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

                2,060,751,600

                2,060,751,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

7.3  แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 96,418,800

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์ 96,418,800

เพือ่พฒันา และผลกัดนัการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนปฏบิตัิการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษย ์พ.ศ. 2561 - 2580 โดยอาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งในการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ

เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้ความเขา้ใจถงึสถานการณ ์รูปแบบ ปจัจยัเสีย่งต่าง ๆ และการป้องกนัตนเอง

จากภยัการคา้มนุษยใ์หป้ระชากรกลุม่เป้าหมายและกลุม่เสีย่ง พรอ้มท ัง้สรา้งทมีสหวชิาชพีและส่งเสรมิ

ความเขม้แขง็ของเครอืข่ายเฝ้าระวงัปญัหาการคา้มนุษยใ์นระดบัพื้นที่

เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื คุม้ครองสวสัดภิาพ ฟ้ืนฟู และพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

หรอืผูท้ี่มเีหตุอนัควรเชื่อว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และกลุม่เสีย่ง จนกระท ัง่สามารถกลบัคืน

สู่ครอบครวั/สงัคม และดาํเนินชวีติไดอ้ย่างปกติ และส่งเสรมิมาตรฐานการจดับรกิารสวสัดกิารสงัคม

ในสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์รวมถงึประสานหน่วยงานเครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้ง

เพือ่เป็นทางเลอืกในการคุม้ครองช่วยเหลอืใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย 

เพือ่พฒันาศกัยภาพพนกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย ผูป้ฏบิตัิงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถปฏบิตัิงาน

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 2

( - )

2 2 2 2

คน 14,200

( 5,300 )

3,900 3,900 3,900 3,900

คน 1,100

( 307 )

250 250 250 250

คน 80

( - )

40 40 40 40

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 95 95

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 97

( - )

97 97 97 97

ลา้นบาท 1,523.5283 96.4188       88.1609       88.1609        264.4827      

ลา้นบาท 1,523.5283 96.4188        88.1609        88.1609        264.4827       

ลา้นบาท 1,281.0128    86.4448        88.1609        88.1609        264.4827      

ลา้นบาท 88.6315        9.9740         -                -                -                

ลา้นบาท 0.9910         -                -                -                -                

ลา้นบาท 152.8930      -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรเป้าหมาย

มคีวามตระหนกัรูแ้ละมภีมูคุิม้กนัสามารถป้องกนัตนเอง

ไม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการคา้มนุษย์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้สยีหายจากขบวนการ

คา้มนุษยไ์ดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครองตามกฎหมาย

และพนัธกรณีระหว่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บั

การแต่งต ัง้เป็นพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามที่กฎหมายกาํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

ไดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครองและกลบัคืนสู่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายที่ไดร้บั

การอบรมตามหลกัสูตรที่กาํหนด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการนาํนโยบาย

และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

ไปสู่การปฏบิตัิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบายและมาตรการ

ในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้

ความเขา้ใจปญัหาการคา้มนุษยแ์ละสามารถป้องกนั

ตนเองจากการคา้มนุษย์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการต่อตา้นการคา้มนุษย์ 96,418,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 86,444,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 86,444,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,315,600              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 5,076,300              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,018,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,709,900              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,315,700              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 4,855,000              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,132,500              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 43,160,000             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 534,300                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 591,300                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรู ้ 7,812,200              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 224,900                บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 2,727,400              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,599,600              บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 800,000                บาท

(16) วสัดเุวชภณัฑ์ 26,700                  บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 200,000                บาท

(18) วสัดอุาหาร 2,745,400              บาท

(19) วสัดกุารเกษตร 1,600,000              บาท

(20) วสัดกุารฝึกอาชพี 4,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 9,974,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,974,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 403,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 166,900                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 166,900                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 152,300                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 152,300                บาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 83,800                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 83,800                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,571,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,071,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,071,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

-

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2570)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4.0425 -  -  -  4.0425

4.0425         -                -                -                4.0425         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 3

 ( - )

3 3 3 3

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 97

( - )

97 97 97 97เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย/รายงาน

การศึกษา/รายงานประเทศ ตามกรอบขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศ/ภมูภิาคอาเซยีน ที่มกีารผลกัดนั

ไปสู่การปฏบิตัิภายในประเทศผ่านการเสรมิสรา้ง

ความร่วมมอืกบัภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้ง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของภาคีเครอืข่ายที่เขา้มา

มสี่วนร่วมในการขบัเคลือ่นงานในมติิดา้นสงัคม

และวฒันธรรม

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

กจิกรรม

รวมทัง้สิ้น

1. เสรมิสรา้งและพฒันาความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ดา้นการพฒันาสงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 4,042,500

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภมูิภาค 4,042,500

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เพือ่ส่งเสรมิการดาํเนินงานตามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศและอาเซยีนของกระทรวง 

เสรมิสรา้งความเขา้ใจและความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืและภารกิจ

ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ตลอดจนกรอบความร่วมมอืต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ส่วนกลางและศูนยฝึ์กอบรมอาเซยีนดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

88,069,300

88,069,300

งบรายจา่ย
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 61.6543       4.0425 4.4745 4.4745 13.4235       

ลา้นบาท 61.6543        4.0425 4.4745 4.4745 13.4235        

ลา้นบาท 10.2383        4.0425         4.4745         4.4745         13.4235        

ลา้นบาท 1.3640         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 50.0520        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและภูมิภาค 4,042,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,042,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,042,500              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 94,500                  บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 480,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 236,900                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 8,000 บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,772,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 375,100                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 71,000                  บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,000 บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

-

7.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     13  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2570)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

68.4057      70.0002      90.4000      -              228.8059    

68.4057        70.0002        90.4000        -                228.8059      

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 45,200

( 15,979 )

45,200 45,200 45,200 45,200

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 97

( - )

97 97 97 97เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายที่เขา้ถงึ

สวสัดกิารสงัคมและการคุม้ครองสทิธอิย่างท ัว่ถงึ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม

ที่ไดร้บับรกิารสวสัดกิารสงัคมตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

7.5  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม                     280,769,600

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม                     228,805,900

เพือ่สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัสาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์76 จงัหวดั

ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบรหิารส่วนภมูภิาค สามารถดาํเนินการในการช่วยเหลอืประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ที่ประสบปญัหาความเดอืดรอ้นใหไ้ดร้บับรกิารสวสัดกิาร และแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นอย่างทนัท่วงที

สามารถดาํรงชวีติไดอ้ย่างม ัน่คงและมคุีณภาพชวีติที่ดต่ีอไป

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 76 จงัหวดั

                2,769,222,400

                2,769,222,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิ ประสานและดาํเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,728.4880 228.8059      166.7057      161.3057       483.9171      

ลา้นบาท 1,728.4880 228.8059       166.7057       161.3057       483.9171       

ลา้นบาท 721.5459      68.4057        70.9057        70.9057        212.7171      

ลา้นบาท 456.5421      70.0002        5.4000         -                -                

ลา้นบาท 550.4000      90.4000        90.4000        90.4000        271.2000      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 228,805,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 68,405,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,405,700             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,330,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 486,400                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 264,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,370,400              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,100,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,720,000              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,290,800              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 35,117,400             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 2,093,400              บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 1,921,000              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 13,642,300             บาท

(12) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 70,000                  บาท

2. งบลงทนุ 70,000,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,200             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 23,557,700             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,600,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,600,000              บาท

รวม 22 รายการ (รวม 42 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,171,600             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,058,800              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรสาคร  

ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,358,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัราชบรุ ี 

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็   

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตาก  

ตาํบลนํา้รมึ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,124,400              บาท
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(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอื

กาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็  

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์

ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,124,400              บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตาก

ตาํบลนํา้รมึ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,358,000              บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัมหาสารคาม

ตาํบลแวงน่าง อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,358,000              บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครปฐม

ตาํบลถนนขาด อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 คนั 1,358,000              บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรสงคราม

ตาํบลแม่กลอง อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 คนั 1,358,000              บาท

1,358,000              บาท

1,358,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 169,000                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 169,000                บาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยโสธร

ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 คนั

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสกลนคร

ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                 617,100 บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ท่มีรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท                 617,100 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 23 หน่วย) 
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2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 46,442,500             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,751,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,116,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ 4 ชัน้ 12 ยูนติ 

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาฬสนิธุ ์ 

ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 8,893,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,706,200             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 8,893,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,400,000             บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ แฟลต 3 ชัน้ 

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 6,935,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,623,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,687,800             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 6,935,200             บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัขา้ราชการ 3 ชัน้  

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัศรสีะเกษ  

ตาํบลเมอืงเหนอื อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง 18,806,100             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 373,400                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 373,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 140,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 140,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 952,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 952,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,226,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,226,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 90,400,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 90,400,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคมกรณีฉุกเฉิน 90,400,000             บาท
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7.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม     23,579,000 บาท

7.5.2.1   วตัถปุระสงค์

-

7.5.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2565)

7.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  23.5790 23.5790

-                -                -                23.5790        23.5790        

7.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150,000

( 125,691 )

200,000 - - -

รอ้ยละ 80

( - )

80 - - -

รอ้ยละ 80

( - )

80 - - -

รอ้ยละ 97

( - )

97 - - -

ลา้นบาท 27.5668       23.5790       -               -                -               

ลา้นบาท 27.5668        23.5790        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 27.5668        23.5790        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูร้บับรกิารไดร้บัการบรกิาร

และคุม้ครองช่วยเหลอืเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิาร

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนของกลุม่เป้าหมายทางสงัคม

ทีเ่ขา้ถงึบรกิารของศูนยช่์วยเหลอืสงัคม

51,145,800

เพือ่ดาํเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ผ่านโทรศพัทส์ายด่วน 1300 และช่องทางอื่น ๆ ตลอด 24 ช ัว่โมง 

พรอ้มใหค้าํปรกึษา ใหค้วามช่วยเหลอื คุม้ครองผูเ้สยีหายใหพ้น้จากปญัหาความเดอืดรอ้นไดท้นัต่อเหตุการณ์

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 76 จงัหวดั

51,145,800

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและเพิม่ขดีความสามารถในการช่วยเหลอืคุม้ครอง

ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลอืคุม้ครอง

ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 23,579,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 23,579,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 23,579,000             บาท
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บาท

7.5.3.1   วตัถปุระสงค์

-

7.5.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2570)

7.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

21.1970 7.1877 -  -  28.3847

21.1970        7.1877         -                -                28.3847        

7.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 11

( - )

3 3 3 3

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 97

( - )

97 97 97 97

ลา้นบาท 178.1117      28.3847       22.9550       22.9550        68.8650       

ลา้นบาท 178.1117       28.3847        22.9550        22.9550        68.8650        

ลา้นบาท 128.8609      21.1970        22.9550        22.9550        68.8650        

ลา้นบาท 49.2508        7.1877         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

321,271,400

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นสงัคม

ระดบัพื้นที่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการนาํนโยบาย

ไปขบัเคลือ่นในพื้นที่

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นการพฒันาสงัคมระดบัพื้นที่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิ ประสาน บูรณาการ การจดัทําและขบัเคลื่อนนโยบาย

ดา้นการพฒันาสงัคมระดบัพื้นที่ 28,384,700

เพือ่จดัทาํและพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นสงัคมที่เหมาะสม สอดคลอ้งในระดบัพื้นที่ จงัหวดั กลุม่จงัหวดั

มุ่งสู่การยกระดบั ใหห้น่วยงานและภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา สรา้งโอกาส

การเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารทางสงัคมอย่างท ัว่ถงึ

สาํนกังานส่งเสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-11

321,271,400
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิ ประสาน บูรณาการ การจดัทํา

และขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการพฒันาสงัคมระดบัพื้นที่ 28,384,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 21,197,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,197,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 660,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,100,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,015,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 841,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 440,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,205,000             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,788,600              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 2,200,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,223,400              บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 360,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 540,000                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 324,000                บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 500,000                บาท

2. งบลงทนุ 7,187,700              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,187,700              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,381,700              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 719,800                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 719,800                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,358,000              บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

สาํนกังานส่งเสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 7 ตาํบลโคกตูม อาํเภอเมอืงลพบรุี

จงัหวดัลพบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 74,400                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 74,400                  บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 229,500                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 229,500                บาท

รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,806,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 41,000                  บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 41,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 685,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 685,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 720,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 720,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,360,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,360,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

-

-

7.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     23  ปี (ปี 2548 ถงึ  ปี 2570)

7.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.9500 -  136.6445 -  138.5945

1.9500         -                136.6445      -                138.5945      

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,862

( 5,696 )

6,506 6,506 6,506 6,506

รอ้ยละ 80

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 97

( - )

97 97 97 97เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บั

การช่วยเหลอืเยยีวยา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

เหตุการณค์วามไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที่ไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยาตามเกณฑท์ี่กาํหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ 

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

1. ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่สงบ

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                3,247,210,400

7.6  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

เพือ่ใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และครอบครวั ไดร้บัการช่วยเหลอื

ตามหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืฯ ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวขอ้ง

เพือ่สนบัสนุนใหป้ระชาชนในพื้นที่ภาคใตอ้ยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม บรรลุผลสมัฤทธิ์

ทาํใหป้ระชาชนมคีวามม ัน่คง ปลอดภยั

138,594,500

7.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 138,594,500

จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                3,247,210,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2,415.6434 138.5945      138.5945      138.5945       415.7835      

ลา้นบาท 2,415.6434 138.5945       138.5945       138.5945       415.7835       

ลา้นบาท 9.5200         1.9500         1.9500         1.9500         5.8500         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 2,406.1234    136.6445      136.6445      136.6445      409.9335      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 138,594,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,950,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 190,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 760,000                บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 136,644,500           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 136,644,500           บาท

1) เงนิอดุหนุนการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 136,644,500            บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 1.2469          145.0712        0.5586          0.5586          0.5586          0.5586          

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 145.4648  -                -                 -                 -                 -                 

2.1 เงนิรายได ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ 144.1740       -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 1.1288          -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค 0.1620          -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 146.7117        145.0712        0.5586          0.5586          0.5586          0.5586          

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 146.7117        145.0712        0.5586          0.5586          0.5586          0.5586          

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 1.6405          144.5126  -                -                 -                 -                 

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 1.6405          144.5126       -                 -                 -                 -                 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 1.6405          144.5126       -                 -                 -                 -                 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 145.0712        0.5586          0.5586          0.5586          0.5586          0.5586          

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   -   

เดก็และเยาวชนมคีวามเป็นพลเมอืง เก่ง ด ีมสุีข และสรา้งสรรค์

1. พฒันานโยบายและมาตรการดา้นเดก็และเยาวชนในเชงิรุก

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเดก็และเยาวชนทีจ่าํเป็นในการดาํเนินชวีติตามช่วงวยั

3. พฒันาและเชื่อมโยงระบบคุม้ครองเดก็และเยาวชนใหค้รอบคลุมท ัว่ประเทศ

4. พฒันาระบบสวสัดกิารเดก็และเยาวชนทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย

5. บูรณาการภาคีเครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหาเชงิประเดน็ (Agenda Base)

6. พฒันาบคุลากรและระบบบรหิารองคก์รใหม้สีมรรถนะสูง

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

14,833,550,800 18,177,092,400             



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(3) ผลสมัฤทธิ์ : เดก็และเยาวชนมคีวามรูแ้ละทกัษะ

ในการป้องกนัและหลกีเลีย่งภยัจากยาเสพตดิ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บัการสง่เสริม

ดา้นการป้องกนัภยัจากยาเสพตดิ

คน 1,500 1,000

(2) ผลสมัฤทธิ์ : เดก็และเยาวชนมพีฒันาการสมวยั 

สามารถดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21 อย่างมคีุณภาพ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บัการเสริมสรา้ง

ใหม้พีฒันาการและทกัษะทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั

คน 267,200 214,300

(1) ผลสมัฤทธิ์ : เดก็และเยาวชนเขา้ถงึการคุม้ครอง

และสวสัดกิารตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม 

สามารถดาํรงชวีติไดอ้ย่างปกตสุิข

- ตวัชี้วดั : จาํนวนเดก็และเยาวชนเขา้ถงึการคุม้ครอง

และสวสัดกิารตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม

คน 2,173,690 2,828,230

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565
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แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 10.0000                 10.0000                 7.0000 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 23.1975                 45.2439                 14.0706                  

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 10.0000                  10.0000                  7.0000 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 359.5733                274.6912                179.0367                 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 11,709.7251            13,817.4174            17,296.2233             

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 12,170.9180             14,213.3536             17,562.7846             

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 78.4221                 76.0011                 73.4540                  

รวมทัง้สิ้น 12,785.1814             14,833.5508             18,177.0924             

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 604.2634                610.1972                607.3078                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 14,833.5508    18,177.0924    18,156.8161    18,178.2680    18,200.5014    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14,833.5508    18,177.0924    18,156.8161    18,178.2680    18,200.5014    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 610.1972     607.3078     628.0061     649.4580     671.6914     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เด็กและเยาวชนไดร้บัการพฒันาความรู ้

และทกัษะในการป้องกนัและหลกีเลี่ยงภยัจากยาเสพติด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชน

ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการป้องกนัภยัจากยาเสพติด

คน 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็และเยาวชน

มคีวามรูแ้ละทกัษะในการป้องกนัภยัจากยาเสพติด

ที่เหมาะสม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000       7.0000        7.0000        7.0000        7.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เด็กปฐมวยัไดร้บัการเสรมิสรา้งใหม้ีพฒันาการสมวยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็ปฐมวยั

ที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งใหม้พีฒันาการสมวยั

คน 59,300 49,300 59,300 59,300 59,300

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็ปฐมวยั

ที่มพีฒันาสมวยั

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.5208       20.2918       23.2918       23.2918       23.2918       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เด็กและเยาวชนไดร้บัการเสรมิสรา้งใหม้ีทกัษะ

ที่จาํเป็นต่อการดํารงชีวติในศตวรรษที่ 21

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชน

ไดร้บัการเสรมิสรา้งใหม้ทีกัษะที่เหมาะสม

ในการดาํรงชวีติในศตวรรษที่ 21

คน 207,900 165,000 165,000 165,000 165,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย

และมาตรการดา้นการส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชน

ที่ทนัต่อสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคม

เรื่อง 4 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็และเยาวชน

มทีกัษะที่เหมาะสมในการดาํรงชวีติในศตวรรษที่ 21

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 249.1704     158.7449     163.7449     163.7449     163.7449     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. เด็กและเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและสวสัดิการ

ตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชน

ไดร้บัการคุม้ครองและสวสัดกิาร

คน 2,173,690 2,828,230 2,828,230 2,828,230 2,828,230

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย 

มาตรการ และกลไกดา้นการช่วยเหลอื ปกป้อง

และคุม้ครองเดก็และเยาวชนที่ทนัต่อสถานการณ์

การเปลีย่นแปลงทางสงัคม

เรื่อง 3 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเดก็และเยาวชน

ไดร้บัการคุม้ครองและสวสัดกิารตามมาตรการ

คุม้ครองทางสงัคม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13,817.4174  17,296.2233  17,262.7392  17,262.7392  17,262.7392  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. การบรกิาร การบรหิารจดัการ และระบบสารสนเทศ

ดา้นเด็กและเยาวชนที่เป็นที่ยอมรบัและเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการบรกิาร 

การบรหิารจดัการ และระบบสารสนเทศดา้นเดก็

และเยาวชนที่ไดร้บัการพฒันา

ระบบ 4 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของระบบ

การบรกิาร การบรหิารจดัการ และระบบสารสนเทศ

ดา้นเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นที่ยอมรบั

ของผูใ้ชบ้รกิารหรอืตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 45.2439       14.0706       4.9422        4.9422        4.9422        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. องคก์รมีการสนบัสนุนภารกจิหลกัดา้นเด็กและเยาวชน

อย่างมีประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการบรหิารจดัการ

องคก์ารที่ไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่กาํหนด

เรือ่ง 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็

ของการบรหิารจดัการที่ไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิ

สามารถดาํเนินการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 76.0011       73.4540       67.0919       67.0919       67.0919       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 589.6310 426.9326       48.9746         17,102.4269    9.1273          18,177.0924    

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 589.6310 17.6768         -                 -                 -                 607.3078       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

-  67.0919         6.3621          -                 -                 73.4540         

ผลผลติที่ 1 : บรหิารจดัการองคก์าร

ที่มปีระสทิธภิาพ

             -            67.0919           6.3621                -                  -            73.4540

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

-  36.3704         -                 140.5390       2.1273          179.0367       

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

ทกัษะชวีติเดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

             -            30.8786                -          125.7390           2.1273        158.7449

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

คุณภาพชวีติเดก็ปฐมวยั

             -             5.4918                -            14.8000                -            20.2918

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม -  300.8513       33.4841         16,961.8879    -                 17,296.2233    

โครงการที่ 1 : โครงการเดก็และเยาวชน

ไดร้บัการคุม้ครองและสวสัดกิารตามมาตรการ

คุม้ครองทางสงัคม

             -          300.8513          33.4841     16,961.8879                -       17,296.2233

5. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชน

และการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

-  4.9422          9.1284          -                 -                 14.0706         

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัการพฒันา

ระบบบรกิาร การบรหิารจดัการ และระบบ

สารสนเทศดา้นเดก็และเยาวชน

             -             4.9422           9.1284                -                  -            14.0706

6. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม

และบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-  -                 -                 -                 7.0000          7.0000          

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั

เดก็และเยาวชนจากยาเสพติด

             -                  -                  -                  -             7.0000           7.0000

18,177,092,400 

18,128,117,800 

48,974,600 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

610.1972         607.3078        628.0061        649.4580         671.6914         

610.1972         607.3078         628.0061         649.4580         671.6914         

592.3991         589.6310         610.3293         631.7812         654.0146         

17.7981          17.6768          17.6768          17.6768          17.6768          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 607,307,800

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 607,307,800 บาท

1. งบบคุลากร 589,631,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 255,998,300           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 181,213,200            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 74,785,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 333,632,700           บาท

2. งบดาํเนินงาน 17,676,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,676,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,221,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 127,000                บาท

(3) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 

ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 168,000                บาท

1,770,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 12,728,400             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 662,200                บาท

(4) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํในสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 

ของพนกังานราชการ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

67.0919 6.3621 -  -  73.4540

67.0919        6.3621         -                -                73.4540        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 1

( 1 )

1 1 1 1

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 76.0011       73.4540       67.0919       67.0919        67.0919       

ลา้นบาท 76.0011        73.4540        67.0919        67.0919        67.0919        

ลา้นบาท 76.0011        67.0919        67.0919        67.0919        67.0919        

ลา้นบาท -                6.3621         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการบรหิารจดัการองคก์ารที่ไดร้บั

การสนบัสนุนและส่งเสรมิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

ที่ไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิสามารถดาํเนินการ

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการองคก์าร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 73,454,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  บรหิารจดัการองคก์ารที่มีประสทิธภิาพ 73,454,000

- เพือ่พฒันาการบรหิารจดัการองคก์ารที่สามารถสนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพ การคุม้ครองและพทิกัษส์ทิธ ิ

  และการส่งเสรมิสวสัดกิารเดก็ เยาวชน และครอบครวัที่มปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : บรหิารจดัการองคก์ารที่มีประสทิธภิาพ 73,454,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 67,091,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,128,300             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 369,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 580,800                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 400,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,637,700              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,821,600              บาท

(8) ค่าธรรมเนยีม 28,000                  บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 390,000                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 200,000                บาท

(12) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 10,000                  บาท

(13) วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 54,963,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 32,049,500             บาท

(2) ค่าประปา 10,595,100             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,388,400              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 961,400                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,969,200              บาท

2. งบลงทนุ 6,362,100              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,362,100              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,362,100              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,358,000              บาท

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

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

กรมกจิการเดก็และเยาวชน แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,358,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 5,004,100              บาท

(1) เครือ่งเสยีงสาํหรบัหอ้งประชมุ ขนาด 83 ทีน่ ัง่ และอปุกรณ์ประกอบ 

กรมกจิการเดก็และเยาวชน  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 5,004,100              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

30.8786 -  125.7390 2.1273 158.7449

6.2450         -                0.1500         1.0000         7.3950         

24.6336        -                125.5890      1.1273         151.3499      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 207,900

( 39,296 )

165,000 165,000 165,000 165,000

เรื่อง 4

( 3 )

8 8 8 8

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชนที่ไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ทกัษะที่เหมาะสมในการดาํรงชวีติในศตวรรษที่ 21

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบายและมาตรการ

ดา้นการส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชน

ที่ทนัต่อสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนมทีกัษะ

ที่เหมาะสมในการดาํรงชวีติในศตวรรษที่ 21

1. พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายและมาตรการดา้นการส่งเสรมิ

และพฒันาเดก็และเยาวชน

2. ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะชวีติเดก็และเยาวชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                1,312,498,600

                1,312,498,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 179,036,700

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะชีวติเด็กและเยาวชนไทย

ในศตวรรษที่ 21 158,744,900

- เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะชวีติเดก็และเยาวชนรองรบัศตวรรษที่ 21

- เพือ่พฒันาและขบัเคลือ่น ขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการ กลไก องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

  ดา้นการส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชน

 ท ัว่ประเทศ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 662.5190      158.7449      163.7449      163.7449       163.7449      

ลา้นบาท 662.5190       158.7449       163.7449       163.7449       163.7449       

ลา้นบาท 224.7018      30.8786        30.8786        30.8786        30.8786        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 390.0170      125.7390      130.7390      130.7390      130.7390      

ลา้นบาท 47.8002        2.1273         2.1273         2.1273         2.1273         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะชีวติเด็กและเยาวชนไทย

ในศตวรรษที่ 21 158,744,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 30,878,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,878,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 370,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 375,500                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,543,200              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 522,100                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 16,380,000             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,300,300              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งเดก็และเยาวชน 788,900                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 665,900                บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 5,907,900              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 24,400                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 125,739,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 125,739,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนงบประมาณแก่กองทนุเยาวชนอาเซยีน 150,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนสภาเดก็และเยาวชนระดบัตาํบล/เทศบาล อาํเภอ/เขต

จงัหวดั/กรงุเทพมหานคร และระดบัชาตใินการจดักจิกรรมและพฒันา

เครอืข่ายเดก็และเยาวชน และการสนบัสนุนองคก์รเอกชนหรอืองคก์รชมุชน

ในการพฒันาเดก็และเยาวชน 125,589,000            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,127,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายความร่วมมอืระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชน 1,127,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานดา้นเดก็และเยาวชน 1,000,000              บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.4918 -  14.8000 -  20.2918

5.4918         -                14.8000        -                20.2918        

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 59,300

( 12,455 )

49,300 59,300 59,300 59,300

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 63.2197       20.2918       23.2918       23.2918        23.2918       

ลา้นบาท 63.2197        20.2918        23.2918        23.2918        23.2918        

ลา้นบาท 27.6197        5.4918         5.4918         5.4918         5.4918         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 35.6000        14.8000        17.8000        17.8000        17.8000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็ปฐมวยัที่ไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ใหม้พีฒันาการที่เหมาะสมตามช่วงวยั สามารถเขา้ถงึ

บรกิารที่มคุีณภาพ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็ปฐมวยัที่มพีฒันาสมวยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาเดก็ปฐมวยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติเด็กปฐมวยั 20,291,800

- เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยั มพีฒันาการเหมาะสมตามวยั พรอ้มยกระดบัสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั

  ตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ

 ท ัว่ประเทศ

153,386,900

153,386,900
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติเด็กปฐมวยั 20,291,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,491,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,491,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 3,033,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,370,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 770,500                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 205,800                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 112,500                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 14,800,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,800,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนสถานรบัเลี้ยงเดก็และสถานสงเคราะหเ์ดก็เอกชน 14,800,000             บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

300.8513 33.4841 16,961.8879 -  17,296.2233

22.2195        -                16,659.4899    -                16,681.7094    

9.6664         -                -                 -                9.6664          

180.2079      29.7006        302.3980       -                512.3065       

88.7575        3.7835         -                 -                92.5410         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,173,690

( 2,105,090 )

2,828,230 2,828,230 2,828,230 2,828,230

เรื่อง 3

( - )

1 1 1 1

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บั

การคุม้ครองและสวสัดกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการ

และกลไกดา้นการช่วยเหลอื ปกป้องและคุม้ครองเดก็

และเยาวชนที่ทนัต่อสถานการณก์ารเปลีย่นแปลง

ทางสงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนไดร้บัการ

คุม้ครองและสวสัดกิารตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม

1. ส่งเสรมิและจดัสวสัดกิารเพือ่การเลี้ยงดูเดก็แรกเกิดถงึ 6 ปี

2. พฒันามาตรการ กลไกในการช่วยเหลอื ปกป้อง และคุม้ครอง

เดก็และเยาวชน

3. พฒันาระบบการจดัสวสัดกิารและการใหบ้รกิารสวสัดกิารแก่เดก็

เยาวชน และครอบครวั

4. คุม้ครองสวสัดภิาพและจดัสวสัดกิารในบา้นพกัเดก็และครอบครวั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

               94,690,148,500

               94,690,148,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม                  17,296,223,300

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเด็กและเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและสวสัดิการ

ตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม                  17,296,223,300

- เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและมหีลกัประกนัทางสงัคม

- เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติ สุขภาวะ และมคีวามเป็นอยู่ที่ด ี

  ไดร้บับรกิารสวสัดกิารสงัคมอย่างมมีาตรฐาน

- เพือ่จดัสวสัดกิารข ัน้พื้นฐานใหแ้ก่เดก็แรกเกิดถงึ 6 ปี และเป็นหลกัประกนัสทิธขิ ัน้พื้นฐาน

  แก่เดก็แรกเกิด

 ท ัว่ประเทศ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ลา้นบาท 25,605.7076  17,296.2233  17,262.7392   17,262.7392   17,262.7392   

ลา้นบาท 25,605.7076   17,296.2233   17,262.7392    17,262.7392   17,262.7392    

ลา้นบาท 890.2514      300.8513      300.8513       300.8513      300.8513       

ลา้นบาท 141.5019      33.4841        -                 -                -                 

ลา้นบาท 24,555.1205   16,961.8879   16,961.8879    16,961.8879   16,961.8879    

ลา้นบาท 18.8338        -                -                 -                -                 

ลา้นบาท -                -                -                 -                -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและสวสัดิการ

ตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม 17,296,223,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 300,851,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 300,851,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 6,352,200              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 6,287,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,303,800              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,426,400              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,694,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 5,140,000              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 66,120,000             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,508,600              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 50,000                  บาท

(10) ค่าธรรมเนยีม 21,600                  บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 1,152,600              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมดา้นการคุม้ครองเดก็และเยาวชน 2,120,000              บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรูแ้ละฝึกอาชพี 1,857,500              บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 1,145,700              บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 3,054,200              บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,643,400              บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 2,009,000              บาท

(18) วสัดเุวชภณัฑ์ 1,537,300              บาท

(19) วสัดกุารศึกษา 1,411,200              บาท

(20) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 213,600                บาท

(21) วสัดอุาหาร 145,385,900            บาท

(22) วสัดกุารเกษตร 462,000                บาท

(23) วสัดฝึุกอาชพี 770,000                บาท

(24) ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 30,800,300             บาท

(25) วสัดกุฬีาและนนัทนาการ 385,000                บาท
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2. งบลงทนุ 33,484,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,484,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,177,500             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,138,300              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,138,300              บาท

รวม 16 รายการ (รวม 43 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,010,400             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,987,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

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

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเดก็จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีตาํบลขนุทะเล 

อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 คนั 1,358,000              บาท

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

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเดก็จงัหวดัหนองคาย ตาํบลค่ายบกหวาน 

อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,358,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 4,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิอดุรธาน ีตาํบลโนนสูง อาํเภอเมอืงอดุรธาน ี

จงัหวดัอดุรธาน ี1 คนั 1,375,000              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัพงังา  

ตาํบลคกึคกั อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,092,000              บาท

(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ 

สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็จงัหวดัขอนแก่น ตาํบลโคกสูง 

อาํเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,124,400              บาท

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

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สถานแรกรบัเดก็หญงิบา้นธญัญพร ตาํบลรงัสติ อาํเภอธญับรุ ี

จงัหวดัปทมุธาน ี1 คนั 1,358,000              บาท

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

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบา้นเชยีงใหม่ ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่รมิ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,358,000              บาท

395



2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 1,325,700              บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,325,700              บาท

รวม 24 รายการ (รวม 114 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 672,200                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 672,200                บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑก์ารเกษตร 30,900                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 30,900                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,306,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,000,000              บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,412,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,412,500              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,385,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,385,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,549,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,549,100              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,960,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,960,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 16,961,887,900        บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 302,398,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนสงเคราะหเ์ดก็ในครอบครวัช่วยเหลอืเดก็ขาดแคลน

และสงเคราะหเ์ดก็ฝากเลี้ยงตามบา้น 175,270,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืค่าเลี้ยงดูเดก็ในครอบครวัอปุถมัภ์ 127,128,000            บาท

3.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 16,659,489,900        บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 16,659,489,900        บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4.9422 9.1284 -  -  14.0706

1.5600         9.1284         -                -                10.6884        

3.3822         -                -                -                3.3822         

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง/ระบบ 4

( 4 )

2 2 2 2

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

- เพือ่ยกระดบัและเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของหน่วยงานใหอ้ยู่ในรูปแบบดจิทิลั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการบรกิาร การบรหิารจดัการ 

และระบบสารสนเทศดา้นเดก็และเยาวชนที่ไดร้บั

การพฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของระบบการบรกิาร 

การบรหิารจดัการ และระบบสารสนเทศดา้นเดก็

และเยาวชนที่ไดร้บัการพฒันาเป็นที่ยอมรบัของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

่

2. พฒันาบุคลากรและระบบบรหิารจดัการองคก์าร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

97,338,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบการบรกิารและสารสนเทศดา้นเดก็และเยาวชน

7.5  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 14,070,600

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัการพฒันาระบบบรกิาร การบรหิารจดัการ 

และระบบสารสนเทศดา้นเด็กและเยาวชน 14,070,600

 ท ัว่ประเทศ

97,338,600
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 68.4414       14.0706       4.9422 4.9422         4.9422 

ลา้นบาท 68.4414        14.0706        4.9422         4.9422         4.9422         

ลา้นบาท 31.6039        4.9422         4.9422         4.9422         4.9422         

ลา้นบาท 36.8375        9.1284         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาระบบบรกิาร การบรหิารจดัการ 

และระบบสารสนเทศดา้นเด็กและเยาวชน 14,070,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,942,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,942,200              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 12,000                  บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 927,600                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,508,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,039,200              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 155,400                บาท

2. งบลงทนุ 9,128,400              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,128,400              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,128,400              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,128,400              บาท

9,128,400              บาท

(1) พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศกรมกจิการเดก็และเยาวชน 

เพือ่ขบัเคลือ่นสู่องคก์รดจิทิลั กรมกจิการเดก็และเยาวชน แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

7.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2570)

7.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  -  7.0000 7.0000

-                -                -                7.0000         7.0000         

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,500

( 1,316 )

1,000 1,000 1,000 1,000

รอ้ยละ 85

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 59.4200       7.0000 7.0000 7.0000 21.0000       

ลา้นบาท 59.4200        7.0000 7.0000 7.0000 21.0000        

ลา้นบาท 45.5700        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.8500         -                -                -                -                

ลา้นบาท 10.0000        7.0000         7.0000         7.0000         21.0000        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนมคีวามรู ้

และทกัษะในการป้องกนัภยัจากยาเสพติดที่เหมาะสม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

1. สรา้งภมูคุิม้กนัภยัเดก็และเยาวชนจากยาเสพติด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บัการส่งเสรมิ

ดา้นการป้องกนัภยัจากยาเสพติด

101,420,000

101,420,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.6  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 7,000,000

7.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 7,000,000

- เพือ่สรา้งกระแส “การเป็นหน่ึงโดยไม่พึง่ยาเสพติด” ในกลุม่วยัรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง

- เพือ่พฒันาเครอืข่ายหน่วยงาน/องคก์รภาครฐัและเอกชน และเครอืข่ายสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 

  ท ัว่ประเทศในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัปญัหายาเสพติดในกลุม่เยาวชน วยัรุ่นอย่างมปีระสทิธภิาพ

  ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

 ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภูมิคุม้กนัเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 7,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(TO BE NUBER ONE) 7,000,000              บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 58.3285         51.4600         52.5673         54.1473         56.2208         58.8096         

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 30.5419         18.4648         19.1110         19.7799         20.4722         21.1888         

2.1 เงนิรายได ้ 0.7664          0.2940          0.3043          0.3149          0.3260          0.3374          

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค 24.6625         15.2582         15.7922         16.3450         16.9170         17.5091         

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ 5.1130          2.9126          3.0145          3.1200          3.2292          3.3423          

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 88.8704         69.9248         71.6783         73.9272         76.6930         79.9984         

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 88.8704         69.9248         71.6783         73.9272         76.6930         79.9984         

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 37.4104         17.3575         17.5310         17.7064         17.8834         18.0623         

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 37.4104         17.3575         17.5310         17.7064         17.8834         18.0623         

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 35.9155         17.3575         17.5310         17.7064         17.8834         18.0623         

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 1.4949         -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 51.4600         52.5673         54.1473         56.2208         58.8096         61.9361         

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

624,644,500 688,876,100                

-   -   

ผูสู้งอายุมคุีณภาพชวีติทีด่ ีมหีลกัประกนั เป็นพลงัของสงัคม

1. ผลกัดนั นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ

ผูสู้งอายุ และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนและองคก์รในการขบัเคลือ่นสงัคม

2. พฒันาศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้มประชากรรองรบัสงัคมสูงอายุ

3. คุม้ครอง ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพทิกัษส์ทิธผูิสู้งอายุใหเ้ขา้ถงึระบบสวสัดกิารสงัคม

อย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

4. พฒันาองคก์รและทรพัยากรการบรหิารงานองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ

การดาํเนินงาน

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ผูสู้งอายุเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิาร

ตามพระราชบญัญตัผูิสู้งอายุ พ.ศ. 2546 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัการสง่เสริม

ใหเ้ขา้ถงึสทิธิ

คน 58,100 117,213

- ตวัชี้วดั : ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพและพรอ้มบริการต่อประชาชน

ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : จาํนวนองคค์วามรูใ้นการพฒันางาน

ดา้นผูสู้งอายุ

เรื่อง 4 4



(2) ผลสมัฤทธิ์ : ภาคเีครือขา่ยดา้นผูสู้งอายุและทกุภาคสว่น

มคีวามพรอ้มในการเตรียมความพรอ้มและพฒันากลไก

เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองช่วยเหลอื 

ดูแลอย่างเหมาะสม

คน 64,000 35,640

- ตวัชี้วดั : การปรบัปรุงซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัของผูสู้งอายุ

ใหเ้หมาะสมและปลอดภยั

หลงั 4,000 7,700

- ตวัชี้วดั : การปรบัสภาพแวดลอ้ม สถานทีส่าธารณะ

ในชมุชนตามหลกัอารยสถาปตัย์

แหง่ 20 9

- ตวัชี้วดั : จาํนวนภาคเีครือขา่ยดา้นผูสู้งอายุ

ทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มสีว่นร่วมในการพฒันา

คุณภาพชวีติผูสู้งอายุและชมุชน

เครือขา่ย 2,439 2,389

- ตวัชี้วดั : ประชากรทกุช่วงวยัตระหนกัรู ้

และเตรียมความพรอ้มสูส่งัคมสูงวยั

คน 207,000 238,140

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ผูสู้งอายุมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมทีกัษะ

การดาํรงชวีติ เรียนรู ้พฒันาตลอดชวีติ มสีว่นร่วม

ในกจิกรรมทางสงัคม สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สงัคม

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุมสีว่นร่วมในกจิกรรม 

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สงัคม

คน 13,800 15,700
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4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 667.5078                624.6445                688.8761                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 111.8501                111.3083                110.1140                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 256.0585                192.3487                355.2306                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 53.2691                 31.7628                 23.3540                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 20.0401                 19.7866                 12.8785                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 31.9608                 5.5263                   4.6158 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 150.7885                135.2730                314.3823                 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 299.5992                320.9875                223.5315                 

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 299.5992                320.9875                223.5315                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 624.6445 688.8761 458.0964 463.7195 469.6491 

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 624.6445 688.8761 458.0964 463.7195 469.6491 

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 111.3083 110.1140 115.4465 121.0696 126.9992 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ผูสู้งอายุไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและใชศ้กัยภาพ

ในการพฒันาสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ

คน 13,800 15,700 15,700 15,700 15,700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุที่มสี่วนร่วม

ในกิจกรรมและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สงัคม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19.7866       12.8785       11.6226       11.6226       11.6226       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชากรทุกช่วงวยัมีการเตรยีมความพรอ้ม

ในการเขา้สูส่งัคมสูงวยัและผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครอง

เพือ่สุขภาวะที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืข่ายที่ไดร้บั

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะพรอ้มเขา้สู่สงัคมสูงวยั

เครอืข่าย 650 350 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืข่ายที่ไดร้บั

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะพรอ้มเขา้สู่สงัคมสูงวยั

รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่สามารถเขา้ถงึ

ระบบการดูแลและคุม้ครอง

คน 64,000 35,640 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุที่สามารถ

เขา้ถงึระบบการดูแลและคุม้ครอง

รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนบา้นและสถานที่

ที่ไดร้บัการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม

เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

หลงั 4,000 7,700 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนบา้น

และสถานที่ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงมคีวามม ัน่คง 

ปลอดภยั

รอ้ยละ 100 100 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานที่สาธารณะ

ที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อผูสู้งอายุและคนทุกวยั

แห่ง 20 9 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารสถานที่สาธารณะที่ไดร้บัการปรบัปรุง

รอ้ยละ 100 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 320.9875 223.5315 -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ผูสู้งอายุเขา้ถงึหลกัประกนัทางสงัคม

และมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่ประสบปญัหา

ทางสงัคมเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิารตามที่กฏหมายกาํหนด

คน 58,100 117,213 117,213 117,213 117,213

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูสู้งอายุ

ที่ประสบปญัหาทางสงัคมเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิาร

ตามที่กฏหมายกาํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูใ้นการพฒันา

งานดา้นผูสู้งอายุ

เรื่อง 4 4 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถเขา้ถงึ

ระบบ 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 167.0358     337.7363     326.4115     326.4115     326.4115     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ภาคีเครอืข่ายดา้นผูสู้งอายุมีสว่นร่วมในการพฒันา

คุณภาพชีวติผูสู้งอายุและชมุชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนภาคีเครอืข่าย

ดา้นผูสู้งอายุที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มสี่วนร่วม

ในการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุและชมุชน

เครอืข่าย 300 200 200 200 200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของภาคีเครอืข่าย

ดา้นผูสู้งอายุที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มสี่วนร่วม

ในการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุและชมุชน

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5263        4.6158        4.6158        4.6158        4.6158        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 106.9790 119.3569 14.5807         444.9386 3.0209          688.8761 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 106.9790 3.1350          -                 -                 -                 110.1140 

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

-  21.4124         0.0220          -                 1.9196          23.3540         

ผลผลติที่ 1 : การพฒันาประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการองคก์ร

             -            21.4124           0.0220                -             1.9196          23.3540

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพ

คนตลอดช่วงชีวติ

-  10.6226         2.2559          -                 -                 12.8785         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทกัษะความรู ้

ความสามารถการทาํงานและการเป็นผูสู้งอายุ

ที่มพีลงั (Active Ageing)

             -            10.6226           2.2559                -                  -            12.8785

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -  4.6158          -                 -                 -                 4.6158          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้

และพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุทุกมติิ

             -             4.6158                -                  -                  -             4.6158

5. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม -  54.3392         12.3028         246.6390 1.1013          314.3823 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ

เขา้ถงึหลกัประกนัทางสงัคม

             -            54.3392          12.3028        246.6390           1.1013        314.3823

6. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

-  25.2319         -                 198.2996 -                 223.5315 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งพฒันา

กลไกเครอืข่ายสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม

เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

             -             5.3217                -                  -                  -             5.3217

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาระบบ

การคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ

             -            15.4009                -            25.0496                -            40.4505

โครงการที่ 3 : โครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศยั

และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ

และทุกวยั

             -             3.5477                -          173.2500                -          176.7977

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสรมิชมุชน

ที่เป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทุกวยั

             -             0.9616                -                  -                  -             0.9616

งบรายจา่ย

688,876,100 

475,995,800 

212,880,300 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

111.3083         110.1140        115.4465        121.0696         126.9992         

111.3083         110.1140         115.4465         121.0696         126.9992         

108.2429         106.9790         112.3115         117.9346         123.8642         

3.0654            3.1350            3.1350            3.1350            3.1350            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 110,114,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 110,114,000 บาท

1. งบบุคลากร 106,979,000            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 67,769,900             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 55,245,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,524,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 39,209,100             บาท

2. งบดําเนินงาน 3,135,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,135,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 22,800                  บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 474,000                 บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฎบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 942,000                 บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,610,300               บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 85,900                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

21.4124      0.0220       -              1.9196       23.3540      

1.5328         0.0220         -                -                1.5548         

19.0296        -                -                1.4946         20.5242        

0.8500         -                -                0.4250         1.2750         

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง  4 

( 4 )

4 4 4 4

ระบบ 1

( 1 )

1 1 1 1

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 31.7628        23.3540        23.3320        23.3320        23.3320        

ลา้นบาท 31.7628        23.3540        23.3320        23.3320        23.3320        

ลา้นบาท 29.8628        21.4124        21.4124        21.4124        21.4124        

ลา้นบาท -                0.0220         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 1.9000         1.9196         1.9196         1.9196         1.9196         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                       23,354,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร                       23,354,000

 - เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร มาตรการกลไก   

   ในการขบัเคลือ่นงานดา้นผูสู้งอายุ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

2. การพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รตามแนวนโยบาย

กาํกบัดูแลองคก์รที่ดี

3. การขบัเคลือ่นงานดา้นผูสู้งอายุสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูใ้นการพฒันางาน

ดา้นผูสู้งอายุ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่สามารถเขา้ถงึ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร 23,354,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 21,412,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,041,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 686,400                 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,812,800               บาท

(3) ค่าธรรมเนียม 100,000                 บาท

(4) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพระบบบริหารจดัการองคก์าร

ตามแนวนโยบายกาํกบัดูแลองคก์รที่ดี 415,200                 บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 99,600                  บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 272,500                 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 807,900                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 1,440,000               บาท

(9) ค่าสนบัสนุนการดาํเนินงานตรวจสอบภายใน 40,000                  บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 367,500                 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,370,500             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,101,800               บาท

(2) ค่าประปา 3,644,400               บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,050,800               บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 623,500                 บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 950,000                 บาท

2. งบลงทุน 22,000                  บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,000                  บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 22,000                  บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                  บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 22,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,919,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 500,000                 บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลแผนปฏบิตัิการดา้นผูสู้งอายุ ระยะที่ 4 994,600                 บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการประชุมเชิงปฏบิตัิการระดบัภมูภิาคอาเซยีนบวกสาม 425,000                 บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.6226 2.2559 -  -  12.8785

10.6226        2.2559         -                -                12.8785        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 13,800

( 4,692 )

15,700 15,700 15,700 15,700

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 39.8267       12.8785       11.6226       11.6226        11.6226       

ลา้นบาท 39.8267        12.8785        11.6226        11.6226        11.6226        

ลา้นบาท 39.8267       10.6226       11.6226       11.6226        11.6226       

ลา้นบาท -               2.2559        -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

12,878,500

- เพือ่ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ แลกเปลีย่นองคค์วามรู/้ภมูปิญัญา 

  และมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

88,573,000

88,573,000

หน่วย:ลา้นบาท

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 12,878,500

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถการทํางาน

และการเป็นผูสู้งอายุที่มีพลงั (Active Ageing)

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุที่มสี่วนร่วม

ในกิจกรรมและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สงัคม

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนดไว ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถการทํางาน

และการเป็นผูสู้งอายทุี่มีพลงั (Active Ageing) 12,878,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 10,622,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,622,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 480,800                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 88,700                  บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 1,860,000               บาท

(4) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูผู้สู้งอายุในชุมชน 6,410,500               บาท

(5) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมเสริมพลงัคลงัปญัญา 750,000                 บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 276,600                 บาท

(7) วสัดุคอมพวิเตอร์ 200,000                 บาท

(8) วสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 136,000                 บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 360,000                 บาท

(10) วสัดุการเกษตร 60,000                  บาท

2. งบลงทุน 2,255,900              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,255,900              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,500                   บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,246,400              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,246,400               บาท

2,246,400               บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

           (1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

414



บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4.6158       -              -              -              4.6158       

4.6158         -                -                -                4.6158         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เครอืขา่ย 300

( 156 )

200 200 200 200

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

                    55,950,300

7.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

                    55,950,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                       4,615,800

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุทุกมิติ                        4,615,800

- เพือ่ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเกิดการรวมกลุม่ พฒันาทกัษะ ความรู ้สู่การเป็นเครอืข่ายเขม้แขง็

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

1. การพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืข่ายผูสู้งอายุไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ มสี่วนร่วมในการพฒันา

คุณภาพชวีติผูสู้งอายุและชมุชน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืข่ายผูสู้งอายุ

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มสี่วนร่วมในการพฒันา

คุณภาพชวีติผูสู้งอายุและชมุชน

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนทีก่าํหนดไว ้
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 37.4871       4.6158 4.6158 4.6158 4.6158 

ลา้นบาท 37.4871        4.6158 4.6158 4.6158 4.6158 

ลา้นบาท 37.4871        4.6158         4.6158         4.6158         4.6158         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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4,615,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,615,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,615,800              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 296,300                 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 172,900                 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 636,600                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 360,000                 บาท

(5) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมอืเครือข่าย

เพือ่การมอีาชีพที่เหมาะสม 2,000,000               บาท

(6) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมขยายผลชมรมผูสู้งอายุเขม้แขง็ 1,150,000               บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายทุุกมิติ
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

54.3392 12.3028 246.6390 1.1013 314.3823

49.3339        12.3028        246.6390      -                308.2757      

5.0053         -                -                1.1013         6.1066         

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 58,100

( 30,193 )

117,213 117,213 117,213 117,213

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

เรื่อง 4

( 4 )

4 4 4 4

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูสู้งอายุ

ที่ประสบปญัหาทางสงัคมเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิาร

ตามที่กฏหมายกาํหนด

                1,510,682,300

7.5  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม

                1,510,682,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

314,382,300

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึหลกัประกนัทางสงัคม 314,382,300

- เพือ่พฒันานโยบาย มาตรการ กลไกดา้นผูสู้งอายุที่เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ  

- เพือ่ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุที่ประสบปญัหาทางสงัคมเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิารตามที่กฏหมายกาํหนดอย่างท ัว่ถงึ

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

1. ส่งเสรมิการเขา้ถงึหลกัประกนัทางสงัคมสาํหรบัผูสู้งอายุ

2. การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์มาตรการดา้นผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่ประสบปญัหาทางสงัคม

เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารตามที่กฏหมายกาํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย มาตรการ กลไก

ดา้นผูสู้งอายุที่เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ

ของผูสู้งอายุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนมาตรการ กลไก

นาํไปขบัเคลือ่นสู่การปฏบิตัิ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 286.0615       314.3823       303.0795       303.0795       303.0795       

ลา้นบาท 286.0615       314.3823       303.0795       303.0795       303.0795       

ลา้นบาท 150.9346      54.3392        55.3392        55.3392        55.3392        

ลา้นบาท 19.1269        12.3028        -                -                -                

ลา้นบาท 116.0000      246.6390      246.6390      246.6390      246.6390      

ลา้นบาท -                1.1013         1.1013         1.1013         1.1013         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึหลกัประกนัทางสงัคม 314,382,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 54,339,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,339,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,025,300               บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 86,400                  บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,582,000               บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 455,000                 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 523,000                 บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 1,660,000               บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 556,100                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 4,320,000               บาท

(9) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมภายในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 1,500,000               บาท

(10) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมใหผู้สู้งอายุไดร้บัการคุม้ครอง

และส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 1,500,000               บาท

(11) ค่าสนบัสนุนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรม์าตรการดา้นผูสู้งอายุ 1,000,000               บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 776,000                 บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 90,000                  บาท

(14) วสัดุคอมพวิเตอร์ 300,000                 บาท

(15) วสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 120,000                 บาท

(16) วสัดุก่อสรา้ง 485,000                 บาท

(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 900,000                 บาท

(18) วสัดุสาํหรบัผูสู้งอายุ 3,706,700               บาท

(19) วสัดุอาหารสาํหรบัผูสู้งอายุ 31,114,100             บาท

(20) วสัดุเวชภณัฑ์ 374,200                 บาท

(21) วสัดุการเกษตร 360,000                 บาท

(22) วสัดุเสื้อผา้เครื่องแต่งกายผูสู้งอายุ 905,400                 บาท

2. งบลงทุน 12,302,800             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,302,800             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 3,157,300              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 473,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 473,000                 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 228 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 255,600                 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 255,600                 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)
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2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,271,600               บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,271,600               บาท

รวม 9 รายการ (รวม 341 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,000                  บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 28,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 129,100                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 129,100                 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,145,500              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,100                  บาท

57,100                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 985,100                 บาท

            (1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 985,100                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                 บาท

500,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,308,700               บาท

1,308,700               บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000               บาท

            (1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,000,000               บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,294,600               บาท

            (1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,294,600               บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 246,639,000            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 209,139,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนสนบัสนุนการจดัการศพผูสู้งอายุตามประเพณี 209,139,000            บาท

3.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 37,500,000             บาท

1) เงนิอุดหนุนเงนิสงเคราะหผู์สู้งอายุในภาวะยากลาํบาก 37,500,000             บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 1,101,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลแผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ม

รองรบัสงัคมสูงวยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 1,101,300               บาท

     (1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

            (1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

            (1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

7.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

7.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.3217       -              -              -              5.3217       

5.3217         -                -                -                5.3217         

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เครอืขา่ย 650

( 165 )

350 - - -

รอ้ยละ 80

( - )

80 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

ลา้นบาท 55.0337        5.3217         -                -                -                

ลา้นบาท 55.0337        5.3217         -                -                -                

ลา้นบาท 55.0337        5.3217         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

                       5,321,700

- เพือ่เตรยีมความพรอ้มประชากรทุกช่วงวยัในทุกมติิ โดยส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะ

  ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สุขภาพ สภาพแวดลอ้ม เพือ่ใหพ้รอ้มต่อการเขา้สู่สงัคมสูงวยั

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

                    60,355,400

                    60,355,400

หน่วย:ลา้นบาท

7.6  แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั                     223,531,500

7.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความมัน่คงทางสงัคม

เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเสรมิสรา้งและพฒันากลไกเพือ่รองรบัการเขา้สู่สงัคมสูงวยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืข่ายที่ไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะพรอ้มเขา้สู่สงัคมสูงวยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืข่ายที่ไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะ มกีารขยายผลองคค์วามรู ้

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนดไว ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความมัน่คง

ทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 5,321,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 5,321,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,321,700              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 195,000                 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 43,800                  บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 733,200                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 540,000                 บาท

(5) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมรณรงคส์รา้งความตระหนกัถงึคุณค่าของผูสู้งอายุ 1,890,000               บาท

(6) ค่าสนบัสนุนการจดัทาํแผนขยายผลการเตรียมความพรอ้มสู่วยัสูงอายุ 1,835,000               บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 55,900                  บาท

(8) วสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 28,800                  บาท
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บาท

7.6.2.1   วตัถปุระสงค์

7.6.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

7.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

15.4009 -  25.0496 -  40.4505

7.8892         -                25.0496        -                32.9388        

7.5117         -                -                -                7.5117         

7.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 64,000

( 17,316 )

35,640 - - -

รอ้ยละ 80

( - )

80 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

ลา้นบาท 858.8489      40.4505       -               -                -               

ลา้นบาท 858.8489       40.4505        -                -                -                

ลา้นบาท 86.9912        15.4009        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 771.8577      25.0496        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ 40,450,500

- เพือ่สรา้งกลไกการพฒันาผูสู้งอายุในชมุชน ควบคู่กบัการพฒันาระบบคุม้ครองทางสงัคม 

  และพฒันาศกัยภาพผูดู้แลผูสู้งอายุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

900,299,400

900,299,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเสรมิสรา้งกลไกการพฒันาผูสู้งอายุในชมุชน

2. ระบบดูแลและคุม้ครองพทิกัษส์ทิธผูิสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูสู้งอายุที่สามารถเขา้ถงึระบบ

การดูแลและคุม้ครอง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูสู้งอายุที่สามารถเขา้ถงึ

ระบบการดูแลและคุม้ครอง

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ 40,450,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 15,400,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,400,900             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 561,300                 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 907,900                 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 574,700                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 1,236,000               บาท

(5) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์(เชี่ยวชาญดา้นผูสู้งอายุ) 3,340,000               บาท

(6) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมภายในศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ

และส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 6,686,500               บาท

(7) ค่าสนบัสนุนการจดัอบรมหลกัสูตรการดูแลผูสู้งอายุ 220,000                 บาท

(8) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมขบัเคลือ่นการดาํเนินงานธนาคารเวลา 1,690,000               บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 156,500                 บาท

(10) วสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 28,000                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 25,049,600             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 25,049,600             บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 25,049,600             บาท

25,049,600             บาท

            รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

         (1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
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บาท

7.6.3.1   วตัถปุระสงค์

7.6.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

7.6.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

3.5477       -              173.2500    -              176.7977    

3.5477         -                173.2500      -                176.7977      

7.6.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หลงั 4,000

( 1,788 )

7,700 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

ลา้นบาท 328.7919       176.7977       -                -                -                

ลา้นบาท 328.7919       176.7977       -                -                -                

ลา้นบาท 94.7919        3.5477         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 234.0000      173.2500      -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

                    176,797,700

- เพือ่ใหผู้สู้งอายุที่ประสบปญัหาทางสงัคมที่มทีี่อยู่อาศยัไม่เหมาะสม ไดร้บัการปรบัปรุง/ซ่อมแซม

  ที่อยู่อาศยัใหเ้หมาะสมและปลอดภยั

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

                  505,589,600

                  505,589,600

หน่วย:ลา้นบาท

7.6.3  โครงการที่ 3 :  โครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม

กบัผูสู้งอายุและทุกวยั

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การปรบัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสูงวยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบา้นและสถานที่ทีไ่ดร้บั

การปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนบา้นและสถานที่

ที่ไดร้บัการปรบัปรุงมคีวามม ัน่คงปลอดภยั

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนดไว ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะ

ที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายแุละทุกวยั 176,797,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 3,547,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,547,700              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 218,300                 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 194,400                 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 415,000                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 720,000                 บาท

(5) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมการดาํเนินการปรบัสภาพแวดลอ้ม

ที่เอื้อต่อผูสู้งอายุ 1,760,000               บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 240,000                 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 173,250,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 173,250,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นผูสู้งอายุใหม้คีวามเหมาะสมและปลอดภยั 173,250,000            บาท
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บาท

7.6.4.1   วตัถปุระสงค์

7.6.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

7.6.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.9616 -  -  -  0.9616

0.9616         -                -                -                0.9616         

7.6.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 20

( 8 )

9 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

รอ้ยละ 100

( - )

100 - - -

ลา้นบาท 8.4079 0.9616 -               -                -               

ลา้นบาท 8.4079 0.9616 -                -                -                

ลา้นบาท 8.4079         0.9616         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.6.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสง่เสรมิชมุชนที่เป็นมิตรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทุกวยั 961,600

- เพือ่ปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวกในที่สาธารณะ สถานที่ที่ผูสู้งอายุใชป้ระโยชน์

  ตามหลกัอารยสถาปตัย ์เพือ่ใหเ้อื้อต่อการใชป้ระโยชนข์องคนทุกวยั

9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัยะลา จงัหวดัลาํปาง จงัหวดันครพนม 

จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และกรุงเทพมหานคร

9,369,500

9,369,500

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานที่สาธารณะที่ไดร้บั

การปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อผูสู้งอายุและคนทุกวยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เสรมิสรา้งชมุชนที่เป็นมติรกบัผูสู้งอายุ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละระดบัความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารสถานที่สาธารณะที่ไดร้บัการปรบัปรุง

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายอยู่ในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิชุมชนที่เป็นมิตรกบัสงัคมผูสู้งอายุ

และคนทุกวยั 961,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 961,600                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 961,600                 บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 206,000                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 85,600                  บาท

(3) ค่าสนบัสนุนกิจกรรมเสริมสรา้งชุมชนที่เป็นมติรกบัผูสู้งอายุ 650,000                 บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 20,000                  บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 31.9158         29.6575         26.1575         23.6575         21.1575         18.6575         

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 10.9635         9.5000 10.5000         10.5000         10.5000         10.5000         

2.1 เงนิรายได ้ 1.6242          1.5000          1.5000          1.5000          1.5000          1.5000          

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค 9.3393          8.0000          9.0000          9.0000          9.0000          9.0000          

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 42.8793         39.1575         36.6575         34.1575         31.6575         29.1575         

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร - - - - - - 

4.2 งบดาํเนินงาน - - - - - - 

4.3 งบลงทนุ - - - - - - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน - - - - - - 

4.5 งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 42.8793         39.1575         36.6575         34.1575         31.6575         29.1575         

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 13.2218         13.0000         13.0000         13.0000         13.0000         13.0000         

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 13.2218         13.0000         13.0000         13.0000         13.0000         13.0000         

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 13.2218         13.0000         13.0000         13.0000         13.0000         13.0000         

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 29.6575         26.1575         23.6575         21.1575         18.6575         16.1575         

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ครอบครวัไทยมคีวามเขม้แขง็และมจีติสาํนึก

ความเป็นไทย ดาํรงชวีติแบบพอเพยีงมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : ดชันีครอบครวัอบอุ่น (รอ้ยละ 75) รอ้ยละ 72 75

-   -   

สตรแีละครอบครวัม ัน่คง สงัคมเสมอภาค

1. พฒันาศกัยภาพสตร ีส่งเสรมิความเสมอภาคและความเท่าเทยีมระหว่างเพศ

2. คุม้ครองพทิกัษส์ทิธสิตร ีผูแ้สดงออกทีแ่ตกต่างจากเพศโดยกาํเนิด และบคุคลในครอบครวั

3. คุม้ครองและพฒันาอาชพีผูป้ระสบปญัหาจากการคา้ประเวณี

4. ส่งเสรมิ พฒันา สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่สถาบนัครอบครวั คุม้ครองสวสัดภิาพบคุคลในครอบครวั

5. ป้องกนัแกไ้ข คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธแิละจดัสวสัดกิารสงัคม

6. เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศและดา้นครอบครวั

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

643,471,200 526,019,800                



แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 44.6494                 32.3365                 39.8865                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 103.8738                88.2900                 50.3336                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 325.1715                308.5710                230.7783                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 473.6947                429.1975                320.9984                 

รวมทัง้สิ้น 687.7478                643.4712                526.0198                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 214.0531                214.2737                205.0214                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 643.4712       526.0198       519.6605       526.4082       533.3850       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 643.4712       526.0198       519.6605       526.4082       533.3850       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 214.2737     205.0214     211.5476     218.2953     225.2721     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

เพือ่เสรมิสรา้งครอบครวัเขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมาย

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ และมสี่วนร่วม

ในการขบัเคลือ่นงานดา้นครอบครวั

คน 136,480 67,600 67,600 67,600 67,600

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกลไกที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ และมสี่วนร่วมในการขบัเคลือ่นงาน

ดา้นครอบครวั

องคก์ร/

เครอืข่าย

450 200 200 200 200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครอบครวั

ที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานครอบครวัเขม้แขง็

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลา

ในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 308.5710     230.7783     227.2136     227.2136     227.2136     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

คุม้ครองสทิธ ิมีภมูิคุม้กนั สูก่ารมีคุณภาพชีวติที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมาย

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองสทิธ ิ

และมภีมูคิุม้กนั

คน 7,254 6,310 6,310 6,310 6,310

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนกลไกที่ไดร้บั

การพฒันาและมสี่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพ 

คุม้ครองสทิธ ิและเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้ก่

กลุม่เป้าหมาย

องคก์ร/

เครอืข่าย

48 83 83 83 83

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรเป้าหมาย

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองสทิธ ิมภีมูคิุม้กนั

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลา

ในการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 120.6265     90.2201       80.8993       80.8993       80.8993       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 201.2418 241.7799       17.8855         54.5608         10.5518         526.0198       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 201.2418 3.7796          -                 -                 -                 205.0214       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

-  41.0876         9.2460          -                 -                 50.3336         

ผลผลติที่ 1 : บรหิารจดัการคุณภาพ

การดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั

             -            41.0876           9.2460                -                  -            50.3336

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ

-  174.2528       5.5647          50.9608         -                 230.7783       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทกัษะอาชพี

แก่สตรแีละครอบครวัสู่ความย ัง่ยนืของสตรี

และครอบครวั

             -          126.6507                -            26.6108                -          153.2615

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันากลไก

และศกัยภาพครอบครวัเพือ่เสรมิสรา้ง

ครอบครวัเขม้แขง็

             -            46.8891           5.5647          24.3500                -            76.8038

โครงการที่ 3 : โครงการสือ่สารองคก์ร

เพือ่เสรมิสรา้งพลงัดา้นสตรแีละครอบครวั

สู่สงัคม

             -             0.7130                -                  -                  -             0.7130

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -  22.6599         3.0748          3.6000          10.5518         39.8865         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและขบัเคลือ่น

ระบบงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้ประเวณี

             -             5.9315                -                  -                  -             5.9315

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ

และลดความเหลือ่มล ํา้ทางเพศในสงัคม

             -            16.7284           3.0748           3.6000          10.5518          33.9550

526,019,800 

508,134,300 

17,885,500 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

214.2737         205.0214        211.5476        218.2953         225.2721         

214.2737         205.0214         211.5476         218.2953         225.2721         

210.9454         201.2418         207.7680         214.5157         221.4925         

3.3283            3.7796            3.7796            3.7796            3.7796            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 205,021,400

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 205,021,400 บาท

1. งบบคุลากร 201,241,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 136,706,300           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 97,700,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 39,006,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 64,535,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,779,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,779,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,227,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 52,200                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,373,800              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 126,600                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

41.0876      9.2460        -               -               50.3336      

33.1869        6.2460          -                -                39.4329        

7.9007          3.0000          -                -                10.9007        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 550

 ( 110 )

800 800 800 800

หน่วยงาน 8

 ( 8 )

8 8 8 8

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 88.2900        50.3336        43.0876        43.0876        43.0876        

ลา้นบาท 88.2900        50.3336        43.0876        43.0876        43.0876        

ลา้นบาท 55.5383        41.0876        43.0876        43.0876        43.0876        

ลา้นบาท 32.7517        9.2460          -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานในกรมกิจการสตรแีละ

สถาบนัครอบครวัมกีารดาํเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐานใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แลว้เสร็จตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้

เชงิตน้ทนุ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพเพือ่ขบัเคลือ่นงานดา้นสตรี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยงานทีไ่ดร้บัการยกระดบั

มาตรฐานการใหบ้รกิาร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                       50 ,333,600

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  บริหารจดัการคณุภาพการดาํเนินงานดา้นสตรีและครอบครวั                       50 ,333,600

- เพือ่พฒันาศกัยภาพองคก์รของกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ใหส้ามารถขบัเคลือ่นภารกิจ

  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการงานดา้นสตรแีละครอบครวั

2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : บรหิารจดัการคุณภาพการดําเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั 50,333,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 41,087,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,344,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,073,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,482,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 143,700                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,314,100              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 532,400                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 400,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,808,600              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 947,000                บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 22,800                  บาท

(10) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 500,000                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 683,700                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 1,775,400              บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 4,044,000              บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการออกแบบและควบคมุงานก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ 500,000                บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมมหกรรมดา้นสตรแีละครอบครวั 957,200                บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานดา้นสตรแีละครอบครวัเพือ่รองรบัแผนแม่บทตาม

แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 486,400                บาท

(17) วสัดสุาํนกังาน 1,869,700              บาท

(18) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 593,700                บาท

(19) วสัดกุ่อสรา้ง 339,600                บาท

(20) วสัดงุานบา้นงานครวั 154,900                บาท

(21) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 245,100                บาท

(22) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 60,000                  บาท

(23) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,270,600              บาท

(24) วสัดกุารเกษตร 140,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,743,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,130,200              บาท

(2) ค่าประปา 665,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,552,300              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 523,700                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 871,500                บาท
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2. งบลงทนุ 9,246,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,246,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,160,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,160,000              บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

3,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

ศูนยเ์รยีนรูก้ารพฒันาสตรแีละครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบรุ ี 

ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,075,000              บาท

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยเ์รยีนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา  ตาํบลกาํแพงเพชร อาํเภอรตัภมู ิ

จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,092,000              บาท

(3) รถนัง่ประจาํตาํแหน่ง ระดบัอธบิด ี ปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,500 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่เกนิ 160 กโิลวตัต ์หรอืกาํลงัมอเตอรไ์ฟฟ้าสูงสุด 

ไม่เกนิ 150 กโิลวตัต ์กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,676,000              บาท

(4) รถนัง่ประจาํตาํแหน่ง ระดบัรองอธบิด ีปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 

2,200 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่เกนิ 130 กโิลวตัต ์

หรอืกาํลงัมอเตอรไ์ฟฟ้าสูงสุดไม่เกนิ 150 กโิลวตัต ์

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,317,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,000,000              บาท

(1) ระบบเครอืข่ายไรส้ายของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,086,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 876,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 876,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 210,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 210,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     10  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

126.6507    -              26.6108      -              153.2615    

126.6507      -                26.6108        -                153.2615      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 13,260

( 3,597 )

12,000 12,000 12,000 12,000

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 85

 ( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 764.1262       153.2615       154.7606       154.7606       464.2818       

ลา้นบาท 764.1262       153.2615       154.7606       154.7606       464.2818       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 623.0262      126.6507      128.1498      128.1498      384.4494      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 141.1000      26.6108        26.6108        26.6108        79.8324        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายที่ไดร้บั

การพฒันาทกัษะอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรเป้าหมาย

ผ่านการพฒันาทกัษะอาชพี

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. พฒันาทกัษะอาชพีแก่สตรแีละครอบครวั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                1,692,689,800

                1,692,689,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ                     230,778,300

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแก่สตรแีละครอบครวัสูค่วามย ัง่ยนื

ของสตรแีละครอบครวั                     153,261,500

 - เพือ่ใหส้ตรมีทีกัษะทางอาชพี และสามารถประกอบอาชพี สรา้งรายไดอ้ย่างม ัน่คง

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแกส่ตรแีละครอบครวั

สูค่วามยัง่ยนืของสตรแีละครอบครวั 153,261,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 126,650,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 126,650,700           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,973,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,467,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 595,800                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,940,500              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,019,800              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรูแ้ละฝึกอาชพี 20,100,000             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 580,200                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 6,908,900              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะอาชพีแก่สตรกีลุม่เสีย่งในสถาบนั 716,500                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการจดังานเวทคีนเก่งสู่ตลาดแรงงานสรา้งอาชพี 1,250,600              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมตลาดนดัสนิคา้จากการพฒันาอาชพี 800,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดังานงานแสดงผลงานนวตักรรมการพฒันาอาชพี 145,400                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิตน้แบบอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่เพือ่การพฒันา

อาชพีทีย่ ัง่ยนื 300,000                บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 443,400                บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 807,200                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 813,000                บาท

(18) วสัดเุวชภณัฑ์ 497,000                บาท

(19) วสัดอุาหาร 48,006,200             บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 542,000                บาท

(21) วสัดฝึุกอาชพี 3,492,000              บาท

(22) ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 9,030,500              บาท

(23) วสัดกุารศึกษา 6,408,100              บาท

(24) วสัดกุฬีา 813,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 26,610,800             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 26,610,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าแรงงานสตรี 9,660,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหค์รอบครวั 9,814,500              บาท

3) เงนิอดุหนุนการรวมกลุม่เพือ่การจดัสวสัดกิารและพฒันาอาชพี 7,136,300              บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     10  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

46.8891 5.5647 24.3500 -  76.8038

6.8921         -                24.3500        -                31.2421        

-                5.5647         -                -                5.5647         

9.4987         -                -                -                9.4987         

23.7401        -                -                -                23.7401        

6.7582         -                -                -                6.7582         

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 123,070

 ( 28,070 )

55,500 55,500 55,500 55,500

องคก์ร/เครอืขา่ย 450

( - )

200 200 200 200

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 85

 ( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายที่ไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพดา้นการเสรมิสรา้งครอบครวัเขม้แขง็

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลไกที่ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดา้นการเสรมิสรา้งครอบครวัเขม้แขง็

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครอบครวัที่ผ่าน

เกณฑม์าตรฐานครอบครวัเขม้แขง็

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

3. ขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการพฒันาสถาบนัครอบครวั

4. ขบัเคลือ่นกลไกการคุม้ครองสทิธ ิป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ความรุนแรงในครอบครวั

5. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ลไกดา้นครอบครวัในระดบัพื้นที่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพครอบครวั

2. จดัทาํ Thai Family Platform เพือ่การเรยีนรูส้าํหรบัสตรี

และครอบครวั

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันากลไกและศกัยภาพครอบครวัเพือ่เสรมิสรา้ง

ครอบครวัเขม้แข็ง 76,803,800

- พฒันาศกัยภาพครอบครวัใหม้คีวามเขม้แขง็ และสรา้งเครอืข่ายการทาํงานระหว่าง

  ศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชนกบักลไกในพื้นที่

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

                1,002,699,400

                1,002,699,400
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ลา้นบาท 567.1956      76.8038       71.7400       71.7400        215.2200      

ลา้นบาท 567.1956       76.8038        71.7400        71.7400        215.2200       

ลา้นบาท 346.0106      46.8891        47.3900        47.3900        142.1700      

ลา้นบาท -                5.5647         -                -                -                

ลา้นบาท 213.7000      24.3500        24.3500        24.3500        73.0500        

ลา้นบาท 7.4850         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากลไกและศกัยภาพครอบครวั

เพือ่เสรมิสรา้งครอบครวัเขม้แข็ง 76,803,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 46,889,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,889,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 675,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,494,800              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาผลติสือ่เผยแพร่และเอกสารวชิาการ 100,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทมีวทิยากรดา้นครอบครวัระดบัจงัหวดั 1,200,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมส่งเสรมิสมัพนัธภาพของครอบครวั 4,000,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิศกัยภาพศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน 2,500,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 2,742,800              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 16,776,000             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาครอบครวั 3,333,000              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการใชเ้วลาร่วมกนัของครอบครวั 2,250,000              บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสรมิและพฒันาครอบครวัระดบั

จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร 3,085,600              บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจขอ้มลูและสถานการณ์ดา้นครอบครวั 2,000,000              บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกระบวนการขบัเคลือ่นศูนยป์ฏบิตักิารเพือ่ป้องกนัการ

กระทาํความรนุแรงในครอบครวัระดบัจงัหวดั 1,500,000              บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงคย์ุตคิวามรนุแรงต่อเดก็ สตร ีและบคุคลใน

ครอบครวั 2,435,900              บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งเครอืข่ายการทาํงานในระดบัพื้นที่ 1,500,000              บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน 1,296,000              บาท

2. งบลงทนุ 5,564,700              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,564,700              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,564,700              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,564,700              บาท

(1) พฒันาระบบ Thai Family Platform เพือ่การเรยีนรูส้าํหรบัสตรี

และครอบครวั กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 5,564,700              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 24,350,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,350,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนกจิกรรมศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน 24,350,000             บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2570)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.7130       -              -              -              0.7130       

0.7130         -                -                -                0.7130         

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสือ่สารองคก์รเพือ่เสรมิสรา้งพลงัดา้นสตรแีละครอบครวัสูส่งัคม                          713,000

- เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธภ์ารกิจ ขอ้มลูข่าวสาร ขอ้เทจ็จรงิ องคค์วามรู ้และผลการดาํเนินงาน

  ดา้นสตรแีละครอบครวั ผ่านช่องทางสือ่ประเภทต่างๆ ใหแ้ก่กลุม่เป้าหมาย และประชาชน เกิดการรบัรู ้

  และเขา้ใจในขอ้มลูข่าวสารที่ถกูตอ้ง ทนัเหตุการณ ์และท ัว่ถงึ รวมท ัง้ประสานความร่วมมอืและ

  สรา้งการมสี่วนร่วมกบัภาคีเครอืข่ายในการขบัเคลือ่นงานดา้นสตรแีละครอบครวั

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

                     5,703,900

                     5,703,900

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายไดร้บัความรู ้

ดา้นสตรแีละครอบครวั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

งานดา้นสตรแีละครอบครวัมคีวามครบถว้นถกูตอ้ง 

ทนัต่อเหตุการณ ์และเป็นประโยชนต่์อภาคีเครอืข่าย

และประชาชนท ัว่ไป

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันากระบวนการสือ่สารสงัคมเพือ่เสรมิสรา้งพลงัดา้นสตรี

และครอบครวั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ลา้นบาท 1.4259         0.7130         0.7130         0.7130         2.1390         

ลา้นบาท 1.4259         0.7130         0.7130         0.7130         2.1390         

ลา้นบาท 1.4259         0.7130         0.7130         0.7130         2.1390         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสือ่สารองคก์รเพือ่เสรมิสรา้งพลงัดา้นสตรี

และครอบครวัสูส่งัคม 713,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 713,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 713,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการออกหน่วยเคลือ่นทีแ่ละเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 50,000                  บาท

288,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารข่าวสารดา้นสตรแีละครอบครวั ส่งเสรมิการรบัรู ้

สรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชน 375,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัเสวนาสญัจร พลงับวกสาม ภาครฐั สือ่และประชาสงัคม 

เพือ่สตรแีละครอบครวั
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     10  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.9315 -  -  -  5.9315

5.9315         -                -                -                5.9315         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 360

( 80 )

1,300 1,300 1,300 1,300

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

 รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

 รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 69.1632        5.9315         5.9315         5.9315         17.7945        

ลา้นบาท 69.1632        5.9315         5.9315         5.9315         17.7945        
ลา้นบาท 65.7044       5.9315        5.9315        5.9315         17.7945       

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท -               -               -               -                -               

ลา้นบาท 3.4588        -               -               -                -               

ลา้นบาท -   -   -               -                -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

                  104,752,200

104,752,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

39,886,5007.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาและขบัเคลื่อนระบบงานดา้นการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณี 5,931,500

 - เพือ่ใหเ้กิดมาตรการและแนวทางในการขบัเคลือ่นงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

   การคา้ประเวณีที่มปีระสทิธภิาพ

 - เพือ่ขบัเคลือ่นกลไกคณะกรรมการคุม้ครองและพฒันาอาชพี และคณะกรรมการคุม้ครองและพฒันาอาชพี

   ประจาํจงัหวดั ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณีใหม้ปีระสทิธภิาพ

 - เพือ่ใหเ้กิดมาตรการและแนวทางในการคุม้ครองและพฒันาอาชพีผูป้ระสบปญัหาจากการคา้ประเวณี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจงัหวดัที่มกีารขบัเคลือ่น

งานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณี

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

1. ขบัเคลือ่นงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายที่ไดร้บั

การส่งเสรมิความรูด้า้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้ประเวณี

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นระบบงานดา้นการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณี 5,931,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,931,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,931,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 54,000                  บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 493,500                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุคณะกรรมการคุม้ครองและพฒันาอาชพี ระดบัจงัหวดั 4,836,600              บาท

547,400                บาท(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเปิดบา้นเพือ่การคุม้ครองสทิธแิละพฒันาคณุภาพชวีติของ Sex worker
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     10  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

16.7284 3.0748 3.6000 10.5518 33.9550

0.8822         -                -                -                0.8822         

0.2500         -                -                -                0.2500         

-                3.0748         -                -                3.0748         

9.0004         -                3.6000         10.5518        23.1522        

1.0386         -                -                -                1.0386         

5.5572         -                -                -                5.5572         

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,494

( 1,534 )

4,210 4,210 4,210 4,210

องคก์ร/เครอืขา่ย 48

( - )

83 83 83 83

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและลดความเหลื่อมลํ้าทางเพศในสงัคม 33,955,000

 -เพือ่สตรมีคีุณภาพชวีติที่ด ีมคีวามม ัน่คงในชวีติท ัง้ดา้นความม ัน่คงส่วนบุคคล ครอบครวั งานและรายได ้

-เพือ่ลดการเลอืกปฏบิตัิดว้ยเหตุแห่งเพศในสงัคม และคุม้ครองผูถ้กูเลอืกปฏบิตัิดา้ยเหตุแห่งเพศ 

-เพือ่ใหส้ตรมีคีวามปลอดภยัจากการกระทาํความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

-เพือ่ส่งเสรมิการดาํเนินงานร่วมกบัเครอืข่ายภาครฐัและภาคประชาสงัคม

 กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดั

                  232,109,000

232,109,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ขบัเคลือ่นงานตามมาตรการดา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัติภาพ

และความม ัน่คง

2. เสรมิสรา้งการใชช้วีติครอบครวัที่ม ัน่คงของหญงิไทยกบัชาวต่างชาติ

3. พฒันาระบบการติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน

เพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ทางเพศในสงัคม

4. ขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ

5. เสรมิสรา้งความม ัน่คงในชวีติแก่สตรี

6. ขบัเคลือ่นกลไกเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ทางเพศในสงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรเป้าหมายที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพและคุม้ครองสทิธิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลไกที่ไดร้บัการพฒันา

และมสี่วนร่วมในการคุม้ครองสทิธสิตรี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรเป้าหมายไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองสทิธ ิและมคีุณภาพชวีติที่ดี

เชงิเวลา : รอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 38.7530       33.9550       31.8802       31.8802        95.6406       

ลา้นบาท 38.7530        33.9550        31.8802        31.8802        95.6406        

ลา้นบาท 29.9930        16.7284        16.7284        16.7284        50.1852        

ลา้นบาท -                3.0748         -                -                -                

ลา้นบาท 3.6200         3.6000         3.6000         3.6000         10.8000        

ลา้นบาท 5.1400         10.5518        11.5518        11.5518        34.6554        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและลดความเหลือ่มลํ้าทางเพศในสงัคม 33,955,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,728,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,728,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 559,600                บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 60,000                  บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 250,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 1,087,700              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 5,270,200              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาสตรี 2,460,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสตรสีากล 3,019,400              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมวนัสตรไีทย 1,141,500              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 2,880,000              บาท

2. งบลงทนุ 3,074,800              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,074,800              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,074,800              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,074,800              บาท

3,074,800              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 3,600,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,600,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิและสมทบกองทนุองคก์รระหวา่งประเทศ 600,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเครอืข่ายองคก์รสตรแีละสถาบนัครอบครวั 3,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 10,551,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเอเปคดา้นสตรแีละเศรษฐกจิ ประจาํปี 2565 10,551,800             บาท

(1) พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานเพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้

ทางเพศในสงัคม  กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                1.9580          3.8580          5.7580          7.6580          9.5580          

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 2.2859  2.3000  2.3000  2.3000  2.3000  2.3000             

2.1 เงนิรายได ้ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.2 เงนิที่รฐับาลอุดหนุนหรือจดัสรรให ้ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.3 ทุนหมนุเวยีน -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.5 เงนิอุดหนุนและบริจาค -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.8 อื่นๆ 2.2859             2.3000             2.3000             2.3000             2.3000             2.3000             

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 2.2859          4.2580          6.1580          8.0580          9.9580          11.8580         

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 2.2859          4.2580          6.1580          8.0580          9.9580          11.8580         

6. แผนการใชจ่้ายอืน่ 0.3279  0.4000  0.4000  0.4000  0.4000  0.4000             

6.1 ภารกิจพื้นฐาน 0.3279             0.4000             0.4000             0.4000             0.4000             0.4000             

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 0.3279             0.4000             0.4000             0.4000             0.4000             0.4000             

6.1.2 รายจ่ายลงทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2 ภารกิจเพือ่การพฒันา -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2.2 รายจ่ายลงทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7. คงเหลอื (5.-6.) 1.9580  3.8580  5.7580  7.6580  9.5580  11.4580            

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1. พฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย กลไก ระบบสวสัดกิารและการจดับรกิาร เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คง

ในการดาํรงชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่

2. เสรมิพลงัทางสงัคมใหแ้ก่ภาคีเครอืขา่ยทกุภาคส่วน เพือ่การมส่ีวนร่วมในการจดัสวสัดกิาร

และพฒันาสงัคม

3. พฒันาระบบงานและการจดัการองคก์รเพือ่การบรหิารนโยบายและการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

1,967,606,400 1,718,185,500              

-  -   

กลุม่เป้าหมายเขา้ถงึสวสัดกิารพื้นฐาน พฒันาสู่การพึง่พาตนเอง



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนของกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง

(คนไรท้ีพ่ึง่ ผูท้าํการขอทาน และกลุม่เป้าหมายพเิศษ)

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสามารถเขา้ถงึบริการ

สวสัดกิารสงัคม

คน 196,803 115,717

- ตวัชี้วดั : จาํนวนขององคก์รทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็

และมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิารสงัคม

เพิม่ขึ้น

องคก์ร 2,810 70

(2) ผลสมัฤทธิ์ : กลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบาง 

(คนไรท้ีพ่ึง่ ผูท้าํการขอทาน และกลุม่เป้าหมายพเิศษ) 

ไดร้บัการคุม้ครองและพฒันาศกัยภาพสามารถพึง่พาตนเอง

และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

(1) ผลสมัฤทธิ์ : กลุม่เป้าหมายไดร้บัสวสัดกิารสงัคม

และการพฒันาโดยทกุภาคสว่นเขา้มามสีว่นร่วมเพิม่ขึ้น

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565
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38.6272                  

38.6272                  

191.8496                 

577.2761                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 44.7772                 49.0680                 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 925.9620                776.4168                

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 44.7772                  49.0680                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 149.5563                128.9378                132.8390                 

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 194.5234                215.8733                

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,270.0417              1,121.2279              901.9647                 

รวมทัง้สิ้น 2,119.5248              1,967.6064              

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 804.7059                797.3105                

1,718.1855               

777.5936                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

457



5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,967.6064 1,718.1855 1,685.1866 1,724.3803 1,765.5982 

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,967.6064 1,718.1855 1,685.1866 1,724.3803 1,765.5982 

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 797.3105 777.5936 814.8658 854.0595 895.2774 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาคุณภาพชีวติ

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครวัเรอืนมคีวามม ัน่คง

ในที่อยู่อาศยั และบา้นมคีวามคงทนถาวร

หลงั  2,200 1,700 1,700 1,700 1,700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนที่ไดร้บั

การปรบัปรุงและซ่อมแซมบา้นเรอืนมคีวามม ัน่คง

ในที่อยู่อาศยั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 49.0680       38.6272       38.6272       38.6272       38.6272       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพมีภมูิคุม้กนั

สามารถพึง่พาตนเองได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคนไรท้ี่พึง่และคนขอทาน

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและเขา้ถงึบรกิารสวสัดกิาร

สงัคมและคุม้ครองสทิธิ

คน 110,625 90,507 90,507 90,507 90,507

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากร

กลุม่เป้าหมายพเิศษที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

สามารถเขา้ถงึบรกิารสวสัดกิารสงัคม

คน 38,750 24,960 24,960 24,960 24,960

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนของชมุชน

และภาคประชาสงัคมที่มสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิาร

สงัคมใหแ้ก่สมาชกิในชมุชน

ตาํบล 76 76 -              -              -              

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละ 85 ของผูจ้ดัการ

รายกรณีที่สามารถผลกัดนัการเขา้ถงึสทิธสิวสัดกิาร

ของกลุม่เป้าหมาย

คน -              250 250 250 250

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนไรท้ี่พึง่

และคนขอทานไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสามารถเขา้ถงึ

สวสัดกิารสงัคมตามเกณฑท์ี่กาํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายพเิศษ

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สามารถเขา้ถงึบรกิาร

สวสัดกิารสงัคมและพึง่ตนเองได ้

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย

ที่ผ่านการประชาคมเขา้ถงึบรกิารทางสงัคม

รอ้ยละ 85 100 100 100 100

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย

ดา้นการพฒันาสงัคมและสวสัดกิารที่ไดร้บัการผลกัดนั

เรื่อง 1 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบขอ้มลูเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ไดร้บัการพฒันา

ระบบ 17 16 16 16 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็

ในการผลกัดนัขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นการพฒันาสงัคม

และสวสัดกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระบบขอ้มลู

เทคโนโลยสีารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงาน

ที่ปฎบิตัิงานเป็นไปตามแผนปฏบิตัิราชการ

รอ้ยละ  80  80  80  80  80 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 905.3546 710.1151 639.7922 639.7922 639.7922 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นมีศกัยภาพและมีสว่นร่วม

ในการพฒันาสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืข่ายที่ไดร้บั

การส่งเสรมิและสนบัสนุนเพือ่การจดัสวสัดกิารสงัคม

องคก์ร 70 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนอาสาสมคัรที่ไดร้บั

การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพเพือ่การพฒันาสงัคม

และจดัสวสัดกิารสงัคม

คน 1,247,428 1,235,398 1,235,398 1,235,398 1,235,398

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์รภาคประชาสงัคม

ที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ

องคก์ร 2,740 50 -              -              -              

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืข่ายทางสงัคม

ที่เขม้แขง็และมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม

และจดัสวสัดกิารสงัคม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของอาสาสมคัร

ที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพมสี่วนร่วม

ในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิารสงัคม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์ร

ภาคประชาสงัคมมศีกัยภาพและมคีวามเขม้แขง็

ในการพฒันาประชาชนกลุม่เป้าหมายใหม้คุีณภาพชวีติ

และไดร้บัสวสัดกิารดา้นสงัคม

รอ้ยละ -              85 -              -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 215.8733 191.8496 191.9014 191.9014 191.9014 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 752.3955 490.9490       70.9655         399.2200       4.6555          1,718.1855     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 752.3955 25.1981  -  -  -                777.5936       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

- 111.8907       20.6997  -                0.2486          132.8390       

ผลผลติที่ 1 : ขอ้เสนอเชงินโยบาย

เพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม

             -          111.8907          20.6997                -             0.2486        132.8390

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม - 37.9805         0.0691          153.8000 -                191.8496       

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิบทบาท

และพฒันาศกัยภาพองคก์ารสวสัดกิารสงัคม

อาสาสมคัร เครอืข่าย และภาคประชาสงัคม

             -            37.9805           0.0691        153.8000                -          191.1905

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

องคก์รภาคประชาสงัคมสู่การเป็นหุน้ส่วน

ในการพฒันาประเทศ

             -             0.6591                -                  -                  -             0.6591

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม - 277.2525       50.1967         245.4200       4.4069          577.2761       

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

ศกัยภาพคนไรท้ี่พึง่และคนขอทาน

             -          204.8896          20.7816        231.8200                -          457.4912

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา

คุณภาพชวีติประชากรกลุม่เป้าหมายพเิศษ

ในพื้นที่

             -            66.4424          29.4151          13.6000           4.4069        113.8644

โครงการที่ 3 : โครงการสรา้งเสรมิ

สวสัดกิารสงัคม

             -             4.6465                -                  -                  -             4.6465

โครงการที่ 4 : โครงการสวสัดกิาร

ลดความเหลือ่มล ํา้

             -             1.2740                -                  -                  -             1.2740

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

- 38.6272  -  -  -                38.6272         

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

             -            38.6272                -                  -                  -            38.6272

งบรายจา่ย

1,718,185,500 

          หน่วย : ลา้นบาท 

1,647,220,000 

70,965,500 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

797.3105         777.5936        814.8658        854.0595         895.2774         

797.3105         777.5936         814.8658         854.0595         895.2774         

773.2798         752.3955         789.6677         828.8614         870.0793         

24.0307          25.1981          25.1981          25.1981          25.1981          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 777,593,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 777,593,600 บาท

1. งบบคุลากร 752,395,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 358,820,800           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 246,825,300            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 111,995,500            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 393,574,700           บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,198,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,198,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 6,930,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 300,400                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 2,190,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,978,300             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 798,800                บาท

462



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

111.8907 20.6997 -  0.2486 132.8390

101.8125      20.6997        -                0.2486         122.7608      

10.0782        -                -                -                10.0782        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 1

( - )

2 2 2 2

ระบบ 17

( - )

16 16 16 16

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 128.9378      132.8390      112.1393      112.1393       112.1393      

ลา้นบาท 128.9378       132.8390       112.1393       112.1393       112.1393       

ลา้นบาท 128.9378      111.8907      111.8907      111.8907      111.8907      

ลา้นบาท -                20.6997        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                0.2486         0.2486         0.2486         0.2486         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระบบขอ้มลูเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานที่ปฏบิตัิงาน

เป็นไปตามแผนปฏบิตัิราชการ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบาย

ดา้นการพฒันาสงัคมและสวสัดกิารที่ไดร้บัการผลกัดนั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบขอ้มลูเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ไดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็ในการผลกัดนั

ขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นการพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร

2. จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นสวสัดกิารสงัคม

ตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

1. บรหิารจดัการและพฒันาระบบ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 132,839,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 132,839,000

 - ศึกษาวเิคราะหแ์ละพฒันากลไกการจดัสวสัดกิารสงัคม และจดัทาํเป็นขอ้เสนอนโยบาย

   ดา้นสวสัดกิารสงัคม รวมท ัง้สนบัสนุนดา้นบรหิารจดัการและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

   เพือ่การพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 132,839,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 111,890,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,948,900             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 723,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 3,305,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 448,800                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 900,000                บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,553,000              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 37,575,500             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 929,600                บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,265,000              บาท

(11) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 264,500                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 2,169,600              บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 1,250,900              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 583,600                บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 24,000                  บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,360,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 54,941,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 34,557,300             บาท

(2) ค่าประปา 7,406,700              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 8,304,900              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,518,100              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,154,800              บาท

2. งบลงทนุ 20,699,700             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,699,700             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,599,500              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,599,500              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เพือ่ทดแทนเครือ่งเดมิทีม่อีายุการใชง้าน

เกนิ 7 ปี ของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,899,500              บาท

(3) พฒันาระบบขอ้มลูราษฎรบนพื้นทีสู่ง กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 1,200,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,100,200             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,100,200             บาท

(1) ซ่อมแซมบูรณะวงักรมหลวงสงิหวกิรมเกรยีงไกร สาํนกังานเลขานุการกรม 

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 หลงั 16,100,200             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 248,600                บาท

248,600                บาท1) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลผลติโครงการสาํคญักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

37.3214 0.0691 153.8000 -  191.1905

3.1612         0.0691         152.0000      -                155.2303      

34.1602        -                1.8000         -                35.9602        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,247,428

( 91,811 )

1,235,398 1,235,398 1,235,398 1,235,398

องคก์ร 70

( - )

20 20 20 20

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

7.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

2. พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

และเครอืข่าย เพือ่การจดัสวสัดกิาร

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิบทบาทและพฒันาศกัยภาพองคก์ารสวสัดิการสงัคม

อาสาสมคัร เครอืข่าย และภาคประชาสงัคม

 - เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม

 - เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รการจดัสวสัดกิารสงัคมและเครอืข่ายเพือ่การจดัสวสัดกิารสงัคม

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                1,174,391,400

                1,174,391,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์ารสวสัดกิารสงัคม อาสาสมคัร

และเครอืข่ายเพือ่การจดัสวสัดกิารสงัคม

191,849,600

191,190,500

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนอาสาสมคัรที่ไดร้บัการเสรมิสรา้ง

และพฒันาศกัยภาพเพือ่การพฒันาสงัคม

และจดัสวสัดกิารสงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืข่ายที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

และสนบัสนุนเพือ่การจดัสวสัดกิารสงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของอาสาสมคัรที่ไดร้บั

การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพมสี่วนร่วม

ในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิารสงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืข่ายทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็

และมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร

สงัคม
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 407.4967      191.1905      191.9014      191.9014       191.9014      

ลา้นบาท 407.4967       191.1905       191.9014       191.9014       191.9014       

ลา้นบาท 89.3055        37.3214        38.1014        38.1014        38.1014        

ลา้นบาท -                0.0691         -                -                -                

ลา้นบาท 318.1912      153.8000      153.8000      153.8000      153.8000      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

191,190,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 37,321,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,321,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 18,964,800             บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 18,000                  บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 871,300                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,268,100              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,096,200              บาท

(6) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 72,000                  บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 2,701,000              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,660,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 220,000                บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 50,000                  บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 150,000                บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 150,000                บาท

2. งบลงทนุ 69,100                  บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,100                  บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 69,100                  บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 50,500                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 50,500                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 18,600                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 18,600                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 153,800,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 153,800,000           บาท

1,800,000              บาท

150,000,000            บาท

3) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการดาํเนนิงานสภาวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ 2,000,000              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิบทบาทและพฒันาศกัยภาพองคก์ารสวสัดิการสงัคม

อาสาสมคัร เครอืข่าย และภาคประชาสงัคม

2) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนองคก์ารเอกชนสาธารณประโยชนด์า้นสวสัดกิารสงัคม

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนบทบาทองคก์รพฒันาเอกชนในการดาํเนนิงานใหก้ารช่วยเหลอื

และพฒันาศกัยภาพดา้นคนไรท้ีพ่ึง่ ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม และกลุม่เสีย่ง
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.6591 -  -  -  0.6591

0.6591         -                -                -                0.6591         

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

องคก์ร 2,740

( - )

50 - - -

รอ้ยละ 85

( - )

85 - - -

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคมสูก่ารเป็นหุน้สว่น

ในการพฒันาประเทศ 659,100

 - เพือ่สรา้งมาตรการ กลไก และเครื่องมอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ การส่งเสรมิสนบัสนุน

   การดาํเนินงานดา้นภาคประชาสงัคม

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

3,559,100

3,559,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคมสู่การเป็นหุน้ส่วน

ในการพฒันาประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์รภาคประชาสงัคม

ที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รภาคประชาสงัคม

มศีกัยภาพและมคีวามเขม้แขง็ในการพฒันา

ประชาชนกลุม่เป้าหมายใหม้คุีณภาพชวีติ

และไดร้บัสวสัดกิารดา้นสงัคม
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2.9000 0.6591 -               -                -               

ลา้นบาท 2.9000 0.6591 -                -                -                

ลา้นบาท 2.9000         0.6591         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม

สูก่ารเป็นหุน้สว่นในการพฒันาประเทศ 659,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 659,100                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 659,100                บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 179,200                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 296,300                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 183,600                บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

204.8896 20.7816 231.8200 -  457.4912

130.2936      11.5236        -                -                141.8172      

17.4818        -                231.8200      -                249.3018      

7.5801         -                -                -                7.5801         

41.4020        9.2580         -                -                50.6600        

8.1321         -                -                -                8.1321         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 110,625

( 30,622 )

90,507 90,507 90,507 90,507

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ี่พึง่และคนขอทาน

5. ขบัเคลือ่นภารกิจว่าดว้ยการควบคุมการขอทาน

 - เพือ่ใหค้นไรท้ี่พึง่ คนขอทาน ผูต้กอยู่ในภาวะยากลาํบาก คนเร่ร่อน และบุคคลท ัว่ไปที่เป็นกลุม่เสีย่ง

   ท ัง้ในสถาบนั นอกสถาบนั เขา้ถงึบรกิารการคุม้ครองและพฒันาใหม้คุีณภาพชวีติที่ดขีึ้น

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                2,986,115,900

                2,986,115,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. คุม้ครองและพฒันาศกัยภาพกลุม่เป้าหมายในสถาบนั

2. จดับรกิารเพือ่การช่วยเหลอืและคุม้ครอง

3. ป้องกนัและพฒันาศกัยภาพแก่กลุม่เป้าหมาย

577,276,100

457,491,200

4. ขบัเคลือ่นภารกิจว่าดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนไรท้ี่พึง่และคนขอทาน

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ และเขา้ถงึบรกิาร

สวสัดกิารสงัคม และคุม้ครองสทิธิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนไรท้ี่พึง่และคนขอทาน

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสามารถเขา้ถงึ

สวสัดกิารสงัคมตามเกณฑท์ี่กาํหนด
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,207.3359 457.4912      440.4296      440.4296       440.4296      

ลา้นบาท 1,207.3359 457.4912       440.4296       440.4296       440.4296       

ลา้นบาท 519.5084      204.8896      208.6096      208.6096      208.6096      

ลา้นบาท 83.2623        20.7816        -                -                -                

ลา้นบาท 604.5652      231.8200      231.8200      231.8200      231.8200      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

457,491,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 204,889,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 204,889,600           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 2,572,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,060,400              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,814,800              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,785,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 192,500                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 19,914,000             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,355,800              บาท

(8) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 4,200 บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรูแ้ละฝึกอาชพี 1,952,900              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,245,800              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 3,634,900              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 21,570,000             บาท

(13) วสัดกุ่อสรา้ง 850,000                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,140,000              บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 110,000                บาท

(16) วสัดอุาหาร 131,022,900            บาท

(17) วสัดกุารเกษตร 3,655,000              บาท

(18) ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 11,008,600             บาท

2. งบลงทนุ 20,781,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,781,600             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,410,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,265,600              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,828,600              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

6,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่สนัมหาพน ตาํบลสนัมหาพน

อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 2,079,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่นนทบรุ ีตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็

จงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ี่พึง่และคนขอทาน
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2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 4,610,300              บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,610,300              บาท

รวม 40 รายการ (รวม 458 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 212,600                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 212,600                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 290,200                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 290,200                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑโ์รงงาน 31,900                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 31,900                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,371,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 850,000                บาท

850,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 925,000                บาท

925,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,354,000              บาท

1,354,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,242,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,242,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 231,820,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 231,820,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนสงเคราะหค์นไทยตกทกุขไ์ดย้ากในประเทศกลบัภมูลิาํเนาเดมิ 900,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนสงเคราะหผู์ม้รีายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ีพ่ ึง่ 210,000,000            บาท

3) เงนิอดุหนุนสงเคราะหด์า้นเงนิทนุประกอบอาชพี 3,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนสงเคราะหผู์ต้ดิเชื้อเอดสแ์ละครอบครวั 16,000,000             บาท

1,440,000              บาท

6) เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืเยยีวยาดา้นการเงนิตามหลกัมนุษยธรรม

เหตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมอืง พ.ศ. 2556 - 2557 480,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

5) เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืเยยีวยาดา้นการเงนิตามหลกัมนุษยธรรม เหตกุารณ์ 14 ต.ค. 2516
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

66.4424 29.4151 13.6000 4.4069 113.8644

30.9950        29.4151        13.6000        -                74.0101        

28.3458        -                -                1.9069         30.2527        

7.1016         -                -                2.5000         9.6016         

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 38,750

( 13,570 )

24,960 24,960 24,960 24,960

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

1. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพประชากรกลุม่เป้าหมายพเิศษ

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติประชากร

กลุ่มเป้าหมายพเิศษในพื้นที่

 - เพือ่ใหร้าษฎรบนพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและมสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิารชมุชน 

   สอดคลอ้งกบัภมูสิงัคม และวฒันธรรม สมาชกินิคมสรา้งตนเองไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

   ในการดาํรงชวีติอย่างม ัน่คง และประชาชนในพื้นทีโ่ครงการฯ สามารถนอ้มนาํหลกัปรชัญา

   ของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใชใ้นการดาํรงชวีติ มอีาชพีรายไดท้ี่ม ัน่คง มชีวีติความเป็นอยู่

   ที่ดขีึ้นและสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

858,060,800

858,060,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

113,864,400

2. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพกลุม่เป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์

พระราชดาํร ิพระดาํร ิและโครงการหลวง

3. พฒันาระบบการบรหิารจดัการที่ดนิในนิคมสรา้งตนเอง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชากรกลุม่เป้าหมายพเิศษ

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สามารถเขา้ถงึบรกิาร

สวสัดกิารสงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายพเิศษ

ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สามารถเขา้ถงึบรกิาร

สวสัดกิารสงัคม และพึง่ตนเองได ้

งบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 486.3485      113.8644      85.9493       85.9493        85.9493       

ลา้นบาท 486.3485       113.8644       85.9493        85.9493        85.9493        

ลา้นบาท 344.0171      66.4424        67.9424        67.9424        67.9424        

ลา้นบาท 94.4815        29.4151        -                -                -                

ลา้นบาท 34.5480        13.6000        13.6000        13.6000        13.6000        

ลา้นบาท 13.3019        4.4069         4.4069         4.4069         4.4069         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติประชากร

กลุม่เป้าหมายพเิศษในพื้นที่ 113,864,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 66,442,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,442,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,956,600              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,600,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,413,100              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 600,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 17,546,800             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,057,700              บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 500,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรูแ้ละฝึกอาชพี 4,888,600              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 6,632,500              บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 3,411,500              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 6,690,000              บาท

(12) วสัดกุ่อสรา้ง 2,015,600              บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 195,000                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 3,140,000              บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 650,000                บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 415,000                บาท

(17) วสัดกุารเกษตร 3,350,000              บาท

(18) วสัดฝึุกอาชพี 2,380,000              บาท

2. งบลงทนุ 29,415,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,415,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,802,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,644,600             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 715,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นทีสู่งจงัหวดัน่าน

ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,124,400              บาท
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(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ นคิมสรา้งตนเองเขือ่นภมูพิล 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตาํบลท่าเดือ่ อาํเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,124,400              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ นคิมสรา้งตนเองทุ่งสาน จงัหวดัพษิณุโลก

ตาํบลทบัยายเชยีง อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,124,400              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ นคิมสรา้งตนเองเบตง จงัหวดัยะลา

ตาํบลอยัเยอรเ์วง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,124,400              บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นทีสู่งจงัหวดัเชยีงราย ตาํบลป่าซาง อาํเภอแม่จนั

จงัหวดัเชยีงราย 1 คนั 1,358,000              บาท

(7)  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

นคิมสรา้งตนเองคาํสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ตาํบลนคิมคาํสรอ้ย 

อาํเภอนคิมคาํสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,358,000              บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

นคิมสรา้งตนเองบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก ตาํบลหนองกลุา 

อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,358,000              บาท

(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

นคิมสรา้งตนเองพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตาํบลนคิมสรา้งตนเอง 

อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,358,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 158,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 158,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,612,500             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 198,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 198,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,297,000              บาท

4,297,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,831,400              บาท

7,831,400              บาท

รวม 19 รายการ (รวม 25 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 687,500                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 687,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 5,398,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,398,600              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 200,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 200,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 13,600,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 13,600,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายงานพระธรรมจารกิ 13,600,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 4,406,900              บาท

1) ค่าสาํรวจรงัวดัพื้นทีโ่ครงการตามพระราชประสงคแ์ละพระราชดาํริ 1,906,900              บาท

2) ค่าใชจ่้ายตรวจสอบและจดัทาํขอ้มลูรูปแปลงทีด่นิและแผนที่ 2,500,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
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บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2565)

7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4.6465 -  -  -  4.6465

4.6465         -                -                -                4.6465         

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตาํบล 76

( - )

76 - - -

รอ้ยละ 85

( - )

100 - - -

ลา้นบาท 8.6944 4.6465 -               -                -               

ลา้นบาท 8.6944 4.6465 -                -                -                

ลา้นบาท 8.6944         4.6465         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสรา้งเสรมิสวสัดิการสงัคม 4,646,500

 - เพือ่ส่งเสรมิสมาชกิในตาํบลใหม้คีวามตระหนกัรู ้เกิดการยอมรบั และเขา้มามสี่วนร่วม

   ในการจดัสวสัดกิารสงัคมร่วมกนั 

 - เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายในพื้นที่ตาํบล ชมุชน ไดร้บัสวสัดกิารสงัคมที่เหมาะสมตามสภาพปญัหา

   และความตอ้งการ 

 - เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐั และชมุชนทอ้งถิน่ ไดบู้รณาการดาํเนินงานใหค้วามคุม้ครองกลุม่เป้าหมาย 

   และแกไ้ขปญัหาทางสงัคมร่วมกนัอย่างเป็นรูปธรรม

 76 จงัหวดั

13,340,900

13,340,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งเสรมิสวสัดกิารสงัคม

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนของชมุชนและภาคประชาสงัคม

ที่มสีว่นร่วมในการจดัสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่สมาชกิ

ในชมุชน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย

ที่ผ่านการประชาคมเขา้ถงึบรกิารทางสงัคม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

481



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิสวสัดิการสงัคม 4,646,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,646,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,646,500              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,876,500              บาท

(2) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,380,000              บาท

(3) วสัดฝึุกอาชพี 1,390,000              บาท
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บาท

7.4.4.1   วตัถปุระสงค์

7.4.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2568)

7.4.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.2740 -  -  -  1.2740

1.2740         -                -                -                1.2740         

7.4.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 250 250 250 250

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท -               1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 

ลา้นบาท -                1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 

ลา้นบาท -                1.2740         1.2740         1.2740         1.2740         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.4.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสวสัดิการลดความเหลื่อมลํ้า 1,274,000

 - เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพชวีติ และสงัคมแก่กลุม่เป้าหมาย และสมาชกิในครอบครวั

   ที่ประสบปญัหาทางสงัคม 

 - เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายและสมาชกิในครอบครวัที่ประสบปญัหาทางสงัคม มคุีณภาพชวีติที่ดขีึ้น

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

5,096,000

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย

ที่ผ่านการประชาคมเขา้ถงึบรกิารทางสงัคม

5,096,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สวสัดกิารลดความเหลือ่มล ํา้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละ 85 ของทมีผูจ้ดัการรายกรณี

ที่สามารถผลกัดนัการเขา้ถงึสทิธสิวสัดกิาร

ของกลุม่เป้าหมาย

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสวสัดิการลดความเหลือ่มลํ้า 1,274,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,274,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,274,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 68,600                  บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,205,400              บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     12  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2570)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

38.6272 -  -  -  38.6272

38.6272        -                -                -                38.6272        

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หลงั  2,200 

( 624 )

1,700 1,700 1,700 1,700 

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 285.2530      38.6272       38.6272       38.6272        82.3641       

ลา้นบาท 285.2530       38.6272        38.6272        38.6272        82.3641        

ลา้นบาท 285.2530      38.6272        38.6272        38.6272        82.3641        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครวัเรอืนมคีวามม ัน่คง

ในที่อยู่อาศยั และบา้นมคีวามม ัน่คงทนถาวร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงและซ่อมแซมบา้นเรอืนมคีวามม ัน่คง

ในที่อยู่อาศยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ตาํบลม ัง่ค ัง่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

พื้นที่หมู่บา้นเสรมิสรา้งความม ัน่คง พื้นที่หมู่บา้นเร่งรดัการพฒันา และพื้นที่หมู่บา้นเสรมิสรา้งการพฒันา

ในจงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส อาํเภอจะนะ อาํเภอนาทว ีอาํเภอสะบา้ยอ้ย อาํเภอเทพา

ของจงัหวดัสงขลา

483,498,700

483,498,700

หน่วย:ลา้นบาท

งบรายจา่ย
กจิกรรม

7.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 38,627,200

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการตําบลมัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 38,627,200

 - เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาดา้นทีอ่ยู่อาศยั โดยชมุชนมสี่วนร่วมซ่อมแซมบา้นเรอืนราษฎรที่ยากจน

   ทาํใหพ้ื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้เกิดความรกั ความสามคัคี
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

38,627,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 38,627,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,627,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 850,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,988,000              บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,789,200              บาท

(4) วสัดกุ่อสรา้ง 34,000,000             บาท

โครงการ : โครงการตําบลมัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 126.9217        198.4349        220.1580        240.5990        261.4508        281.7090        

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 74.7005         51.2244         51.2244         51.2244         51.2244         51.2244         

2.1 เงนิรายได ้ 74.2824         50.8064         50.8064         50.8064         50.8064         50.8064         

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค 0.4181          0.4180          0.4180          0.4180          0.4180          0.4180          

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 201.6222        249.6593        271.3824        291.8234        312.6752        332.9334        

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 201.6222        249.6593        271.3824        291.8234        312.6752        332.9334        

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 3.1873          29.5013         30.7834         30.3726         30.9662         31.0645         

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 3.1873          29.5013         30.7834         30.3726         30.9662         31.0645         

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 3.1873          29.5013         30.7834         30.3726         30.9662         31.0645         

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 198.4349        220.1580        240.5990        261.4508        281.7090        301.8689        

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

708,631,900                

-  -   

เป็นองคก์รหลกัในการขบัเคลือ่น และส่งเสรมิใหค้นพกิารเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิาร อย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม

สู่ระดบัสากล

1. ขบัเคลือ่นและบูรณาการนโยบายดา้นการส่งเสรมิ และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารภายใตอ้งคก์ร

ทีม่สีมรรถนะสูงและมธีรรมาภบิาล

2. ส่งเสรมิใหค้นพกิารเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิาร และสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทยีม

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รและเครอืขา่ยดา้นคนพกิาร ใหม้คีวามเขม้แขง็และมส่ีวนร่วม

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์

กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

827,856,200 



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของคนพกิารทีเ่ขา้ถงึและใชป้ระโยชน์

ไดจ้ากสทิธ ิสวสัดกิาร สิง่อาํนวยความสะดวก 

และบริการสาธารณะทีเ่อื้อต่อการดาํรงชวีติอย่างท ัว่ถงึ

รอ้ยละ 95 95

(1) ผลสมัฤทธิ์ : คนพกิารเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากสทิธ ิ

สวสัดกิาร การพฒันาศกัยภาพ สิง่อาํนวยความสะดวก 

และบริการสาธารณะอย่างท ัว่ถงึและเทา่เทยีม

- ตวัชี้วดั : จาํนวนคนพกิารทีเ่ขา้ถงึและใชป้ระโยชน์

ไดจ้ากสทิธ ิสวสัดกิาร สิง่อาํนวยความสะดวก 

และบริการสาธารณะทีเ่อื้อต่อการดาํรงชวีติ

คน 400,000 325,000

ปี 2565ปี 2564และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

คา่เป้าหมาย
หน่วยนบั

ผลสมัฤทธิ์
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4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 776.6321                827.8562                708.6319                 

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 266.2900                264.9041                270.2526                 

34.7550                  21.5846                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 510.3421                562.9521                438.3793                 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 414.6107                430.7073                357.4848                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 63.1590                 97.4898                  59.3099                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 32.5724                 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 827.8562       708.6319       731.1629       626.8429       348.2766       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 827.8562       708.6319       731.1629       626.8429       348.2766       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 264.9041     270.2526     278.8832     287.8132     297.0530     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. คนพกิารเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสทิธ ิสวสัดิการ

การพฒันาศกัยภาพ สิง่อาํนวยความสะดวก 

และบรกิารสาธารณะอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทียม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคนพกิารที่เขา้ถงึ

และใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากสทิธ ิสวสัดกิาร 

สิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารสาธารณะที่เอื้อต่อ

การดาํรงชวีติ

คน 335,300 271,000 271,000 271,000  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนพกิารที่เขา้ถงึ

และใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากสทิธ ิสวสัดกิาร 

สิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารสาธารณะทีเ่อื้อต่อ

การดาํรงชวีติอย่างท ัว่ถงึ

รอ้ยละ 95 95 95 95  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่ไดก้าํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 430.7073     357.4848     265.2215     265.2215     -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. การบรหิารจดัการดา้นคนพกิารมีผลสมัฤทธิ์สูง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการบรหิารจดัการดา้น

คนพกิารที่ไดร้บัการพฒันา

ระบบ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระบบการบรหิารจดัการ

ดา้นคนพกิารที่ไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่ไดก้าํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 97.4898       59.3099       164.4736     51.2236       51.2236       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. องคก์รและเครอืข่ายมีความเขม้แข็งสามารถดําเนิน

การพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์รและเครอืข่าย

ที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

องคก์ร/

คน

570/64,700 500/54,000 500/54,000 500/54,000  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รและเครอืข่าย

ที่มคีวามเขม้แขง็และมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชวีติ

คนพกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่ไดก้าํหนดไว ้

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิ

งบประมาณที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 34.7550       21.5846       22.5846       22.5846       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 265.0436 261.2164       52.3496         117.8860       12.1363         708.6319       

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 265.0436 5.2090          -                 -                 -                 270.2526       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

-  50.9756         8.0863          -                 0.2480          59.3099         

ผลผลติที่ 1 : การบรหิารจดัการดา้นคนพกิาร              -            50.9756           8.0863                -             0.2480          59.3099

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -  1.8233          -                 15.6430         4.1183          21.5846         

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ขององคก์รและเครอืข่าย

             -             1.8233                -            15.6430           4.1183          21.5846

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม -  203.2085       44.2633         102.2430       7.7700          357.4848       

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการจดั

สิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร

             -             2.6295                -            50.0000           2.0000          54.6295

โครงการที่ 2 : โครงการคุม้ครองสวสัดภิาพ

คนพกิาร

             -          184.4463          38.5733           3.2580                -          226.2776

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิการเขา้ถงึสทิธิ

คนพกิาร

             -             5.8440                -            48.9850           5.7700          60.5990

โครงการที่ 4 : โครงการปฏรูิปการขึ้นทะเบยีน

คนพกิาร

             -            10.2887           5.6900                -                  -            15.9787

งบรายจา่ย

708,631,900 

606,282,300 

102,349,600 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

264.9041         270.2526        278.8832        287.8132         297.0530         

264.9041         270.2526         278.8832         287.8132         297.0530         

258.7612         265.0436         273.6742         282.6042         291.8440         

6.1429            5.2090            5.2090            5.2090            5.2090            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 270,252,600

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 270,252,600 บาท

1. งบบคุลากร 265,043,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 158,336,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 93,009,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 65,327,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 106,706,700           บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,209,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,209,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 852,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 55,200                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,079,700              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 222,100                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

50.9756 8.0863 -  0.2480 59.3099

50.9756        8.0863         -                0.2480         59.3099        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ 5

( 1 )

5 5 5 5

รอ้ยละ 85

( 85 )

85 85 90 90

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 97.4898       59.3099       164.4736      51.2236        51.2236       

ลา้นบาท 97.4898        59.3099        164.4736       51.2236        51.2236        

ลา้นบาท 55.5223        50.9756        50.9756        50.9756        50.9756        

ลา้นบาท 41.4715        8.0863         113.2500      -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 0.4960         0.2480         0.2480         0.2480         0.2480         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 59,309,900

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การบรหิารจดัการดา้นคนพกิาร 59,309,900

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบการบรหิารจดัการ

ดา้นคนพกิารที่ไดร้บัการพฒันา

 - เพือ่พฒันาปรบัปรุงขอ้มลูสารสนเทศดา้นคนพกิาร และบูรณาการระบบขอ้มลูดา้นคนพกิาร    

   อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 - เพือ่บรหิารจดัการองคก์ร และองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  

 - เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรใหม้คีวามเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นคนพกิารใหม้ผีลสมัฤทธิ์สูง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระบบการบรหิารจดัการ

ดา้นคนพกิารที่ไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารจดัการดา้นคนพกิาร 59,309,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 50,975,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,072,700             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 123,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุ 50,400                  บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 686,400                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 480,000                บาท

(5) ค่าธรรมเนยีม 100,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 480,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 300,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,941,600              บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 106,100                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 89,200                  บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 270,000                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 154,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 351,800                บาท

(14) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 840,000                บาท

(15) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 720,000                บาท

(16) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 60,000                  บาท

(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 600,000                บาท

(19) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 520,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 33,902,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 18,411,200             บาท

(2) ค่าประปา 10,048,800             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,505,800              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 683,300                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,253,800              บาท
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2. งบลงทนุ 8,086,300              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,086,300              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,336,300              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,336,300              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,336,300              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 41 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,750,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,750,000              บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารทีท่าํการกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 1 หลงั 6,750,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนิงบประมาณ 150,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 6,750,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 113,250,000            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 248,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 248,000                บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2567)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.8233 -  15.6430 4.1183 21.5846

1.8233         -                15.6430        4.1183         21.5846        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 95

( 95 )

95 95 95  -

21,584,600

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รและเครอืข่าย 21,584,600

 - เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รดา้นคนพกิารของประเทศไทยใหส้ามารถพทิกัษค์ุม้ครองสทิธิ

   และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารอย่างย ัง่ยนื พรอ้มท ัง้สรา้งความร่วมมอืกบัเครอืข่ายคนพกิารท ัง้ใน

   และต่างประเทศ 

 - เพือ่ยกระดบัใหม้มีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัและมกีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  239,538,900

7.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

239,538,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

รอ้ยละ

80

( 80 )

งบประมาณ

1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รและเครอืข่าย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รอ้ยละ

องคก์ร/คน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

500/54,000

80

100

570/64,700

( 152/17,500 )

500/54,000

100

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รและเครอืข่าย

ที่มคีวามเขม้แขง็และมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคก์รและเครอืข่าย

ที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

500/54,000

100

 -

 -80

 -100

( 100 )

80
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

งบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 172.7851      21.5846       22.5846       22.5846        -   

ลา้นบาท 172.7851       21.5846        22.5846        22.5846        -                

ลา้นบาท 37.2471        1.8233         1.8233         1.8233         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 98.3110        15.6430        16.6430        16.6430        -                

ลา้นบาท 37.2270        4.1183         4.1183         4.1183         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รและเครอืข่าย 21,584,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,823,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,823,300              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 533,900                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 137,200                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 1,123,400              บาท

(4) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 28,800                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 15,643,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,643,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการดาํเนนิงานศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพกิารแห่งเอเชยีและแปซฟิิก 7,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนองคก์รดา้นคนพกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 5,100,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการดาํเนนิงานของอาสาสมคัรพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษยช่์วยเหลอืคนพกิาร 3,543,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,118,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันากลไกความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 133,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการรบัรองมาตรฐานองคก์รดา้นคนพกิาร 2,100,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานดา้นคนพกิารตามแผนประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 889,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัคนพกิารสากล 996,300                บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2567)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.6295 -  50.0000 2.0000 54.6295

2.6295         -                50.0000        2.0000         54.6295        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 30,000

( 12,000 )

20,000 20,000 20,000  -

รอ้ยละ 95

( 95 )

95 95 95  -

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80  -

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100  -

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 357,484,800

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร 54,629,500

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 - เพือ่ส่งเสรมิและผลกัดนัใหห้น่วยงานสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ บรกิารสาธารณะต่างๆ

   สถานที่ท่องเที่ยว วดั โบราณสถาน สถานที่ภาคเอกชน มกีารจดัสิง่อาํนวยความสะดวก

   ที่คนพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้

 - เพือ่สนบัสนุนการปรบัสภาพแวดลอ้มที่อยู่อาศยัสาํหรบัคนพกิารใหม้ทีี่อยู่อาศยั

   ที่เหมาะสมกบัความพกิาร 

 - เพือ่ขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของศูนยน์วตักรรม เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร

   ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นนวตักรรม เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  215,266,300

215,266,300

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนพกิารที่เขา้ถงึสภาพแวดลอ้ม 

สิง่อาํนวยความสะดวกและบรกิารสาธารณะที่เอื้อต่อ

การดาํรงชวีติ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนพกิารที่เขา้ถงึ

และใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากสิง่อาํนวยความสะดวก 

สภาพแวดลอ้ม และบรกิารสาธารณะที่เอื้อต่อ

การดาํรงชวีติอย่างเท่าเทยีม

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่กาํหนดไว ้

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ลา้นบาท 151.3778      54.6295       4.6295 4.6295         -   

ลา้นบาท 151.3778       54.6295        4.6295         4.6295         -                

ลา้นบาท 44.0790        2.6295         2.6295         2.6295         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 75.9800        50.0000        -                -                -                

ลา้นบาท 31.3188        2.0000         2.0000         2.0000         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร 54,629,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,629,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,629,500              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 100,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 519,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 105,600                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 550,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 53,100                  บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 1,301,800              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัสาํหรบัคนพกิาร 50,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานศูนยน์วตักรรม 2,000,000              บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2567)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

184.4463 38.5733 3.2580 -  226.2776

27.3102        17.1998        3.2580         -                47.7680        

157.1361      21.3735        -                -                178.5096      

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 28,000

 ( 7,400 )

16,000 16,000 16,000  -

รอ้ยละ 95

( 95 )

95 95 95  -

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80  -

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100  -

ลา้นบาท 1,761.9275 226.2776      187.7043      187.7043       -               

ลา้นบาท 1,761.9275 226.2776       187.7043       187.7043       -                

ลา้นบาท 1,313.0043    184.4463      184.4463      184.4463      -                

ลา้นบาท 217.2386      38.5733        -                -                -                

ลา้นบาท 206.6680      3.2580         3.2580         3.2580         -                

ลา้นบาท 25.0166        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

 - เพือ่คุม้ครองสวสัดภิาพ พฒันาทกัษะชวีติ ฝึกพฒันาการใหแ้ก่คนพกิารที่อยู่ในสถานคุม้ครอง

   และพฒันาคนพกิาร 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพ ส่งเสรมิอาชพีและการมงีานทาํใหก้บัคนพกิารเพือ่ใหม้รีายได ้

   สามารถเลี้ยงดูตนเองได ้

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                2,363,613,700

                2,363,613,700

หน่วย:ลา้นบาท

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการคุม้ครองสวสัดิภาพคนพกิาร 226,277,600

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนพกิารที่ไดร้บัการคุม้ครอง

สวสัดภิาพ และพฒันาศกัยภาพ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิศกัยภาพและพฒันาอาชพีคนพกิาร

2. คุม้ครองสวสัดภิาพและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนพกิารที่ไดร้บัการคุม้ครอง

สวสัดภิาพและการพฒันาศกัยภาพในการดาํรงชวีติ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่ไดก้าํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการคุม้ครองสวสัดิภาพคนพกิาร 226,277,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 184,446,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 184,446,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 574,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 172,800                บาท

(3) ค่าธรรมเนยีม 300,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,806,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,080,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,355,000              บาท

(7) ค่ารบัรองพธิกีาร 200,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 645,100                บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,034,400              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 2,261,800              บาท

(11) ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 13,501,800             บาท

(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,100,000              บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 555,700                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรูแ้ละฝึกอาชพี 2,244,900              บาท

(15) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 11,742,000             บาท

(16) ค่าบาํรงุการศึกษา 1,355,000              บาท

(17) วสัดสุาํนกังาน 6,850,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 930,000                บาท

(19) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,052,000              บาท

(20) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,205,000              บาท

(21) วสัดกุ่อสรา้ง 1,477,000              บาท

(22) วสัดงุานบา้นงานครวั 2,950,000              บาท

(23) วสัดกุารศึกษา 2,350,500              บาท

(24) วสัดอุาหาร 111,912,500            บาท

(25) วสัดกุารเกษตร 1,630,500              บาท

(26) วสัดเุวชภณัฑ์ 1,032,000              บาท

(27) วสัดฝึุกอาชพี 6,127,500              บาท
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2. งบลงทนุ 38,573,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 38,573,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,228,300              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,511,500              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,511,500              บาท

รวม 14 รายการ (รวม 62 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,054,000              บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

4,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตัง้หลงัคา

รถบรรทกุ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดัขอนแก่น

ตาํบลโคกสูง อาํเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,555,000              บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารหยาดฝน จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ตาํบลสนัมหาพน อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,358,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นราชาวด ี(ชาย) จงัหวดันนทบรุ ี

ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,358,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

3,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 80 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตัง้หลงัคา

รถบรรทกุ โครงสรา้งเหลก็หุม้ดว้ยสแตนเลส ตดิกระจก 

มปีระตูปิดทา้ยดา้นหลงั พรอ้มเบาะสองแถวและพดัลม 

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ ี(หญงิ) จงัหวดัปทมุธาน ี 

ตาํบลรงัสติ อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 คนั 1,425,000              บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบคุคลออทสิตกิจงัหวดัขอนแก่น ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,358,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 528,800                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 528,800                บาท

รวม 12 รายการ (รวม 66 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 72,200                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 72,200                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 17,700                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,700                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

508



2.1.1.6 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                  บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 35,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.7 ครภุณัฑโ์รงงาน 9,100 บาท

(1) ครภุณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,345,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,695,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,695,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,250,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,250,000             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,300,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,500,000              บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.7 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 1,600,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,600,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 3,258,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,258,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการรวมกลุม่ประกอบอาชพีของคนพกิาร 3,258,000              บาท
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บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2567)

7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.8440 -  48.9850 5.7700 60.5990

3.9547         -                48.9850        -                52.9397        

1.8893         -                -                5.7700         7.6593         

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 95

( 95 )

95 95 95  -

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80  -

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100  -

ลา้นบาท 452.6922      60.5990       62.5990       62.5990        -               

ลา้นบาท 452.6922       60.5990        62.5990        62.5990        -                

ลา้นบาท 101.1859      5.8440         5.8440         5.8440         -                

ลา้นบาท 7.0646         -                -                -                -                

ลา้นบาท 278.9261      48.9850        50.9850        50.9850        -                

ลา้นบาท 65.5156        5.7700         5.7700         5.7700         -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึสทิธคินพกิาร 60,599,000

 - เพือ่ส่งเสรมิคนพกิารใหเ้ขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิาร ตลอดจนการขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน

   ของศูนยบ์รกิารคนพกิาร

 - เพือ่พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนดา้นคนพกิารสู่การปฏบิตัิ

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

638,489,200

638,489,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนพกิารที่เขา้ถงึสทิธิ

และสวสัดกิาร

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารคนพกิาร

2. พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนดา้นคนพกิารสู่การปฏบิตัิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

 -

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

คน 277,300

( 80,500 )

185,000 185,000 185,000

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนที่ไดก้าํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนพกิารที่เขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิาร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึสทิธคินพกิาร 60,599,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,844,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,844,000              บาท

(1) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 30,000                  บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,756,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 679,200                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 202,600                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 1,470,300              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 880,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 821,400                บาท

(8) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,500 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 48,985,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 48,985,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการใหบ้รกิารลา่มภาษามอื 2,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนผูช่้วยคนพกิาร 5,085,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนสนบัสนุนศูนยบ์รกิารคนพกิาร 15,400,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่ากายอปุกรณ์สาํหรบัช่วยคนพกิาร 7,000,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 19,500,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 5,770,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตรพีกิาร ฉบบัที ่2

พ.ศ. 2560 - 2565 สู่การปฏบิตัิ 980,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนการจดัการภยัพบิตัสิาํหรบัคนพกิาร ฉบบัที ่1

พ.ศ. 2560 - 2565 สู่การปฏบิตัิ 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ฉบบัที ่5

พ.ศ. 2560 - 2565 สู่การปฏบิตัิ 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาคนพกิารระดบัชาต ิประจาํปี 2565 750,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการดา้นคนพกิาร 740,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 500,000                บาท
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บาท

7.4.4.1   วตัถปุระสงค์

7.4.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2567)

7.4.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.2887 5.6900 -  -  15.9787

10.2887        5.6900         -                -                15.9787        

7.4.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  - 50,000 50,000 50,000  -

รอ้ยละ  - 80 85 90  -

รอ้ยละ  - 100 100 100  -

รอ้ยละ  - 80 80 80  -

ลา้นบาท -               15.9787       10.2887       10.2887        -               

ลา้นบาท -                15.9787        10.2887        10.2887        -                

ลา้นบาท -                10.2887        10.2887        10.2887        -                

ลา้นบาท -                5.6900         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

15,978,700

 - เพือ่ส่งเสรมิใหค้นพกิารไดเ้ขา้ถงึการมบีตัรประจาํตวัคนพกิาร ตามพระราชบญัญตัิ

   ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ขเพิม่เติม

  76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

36,556,100

36,556,100

7.4.4  โครงการที่ 4 :  โครงการปฏรูิปการข้ึนทะเบียนคนพกิาร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนพกิารที่ไดร้บัการจดทะเบยีน

เพือ่การเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิาร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปฏรูิปการขึ้นทะเบยีนคนพกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคนพกิารที่ไดร้บัการ

จดทะเบยีนเพือ่การเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิาร

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปฏรูิปการข้ึนทะเบียนคนพกิาร 15,978,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,288,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,288,700             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,043,200              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 154,300                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 890,200                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 115,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 1,250,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 1,800,000              บาท

(7) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,000,000              บาท

(8) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 36,000                  บาท

2. งบลงทนุ 5,690,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,690,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,690,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,690,000              บาท

(1) พฒันาระบบการยืน่คาํขอมบีตัรประจาํตวัคนพกิารและการใหบ้รกิาร

ออกบตัรประจาํตวัคนพกิารดว้ยระบบออนไลน ์แบบ One Stop Service 

กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 3,980,000              บาท

(2) โปรแกรมสารสนเทศภมูศิาสตรด์า้นคนพกิาร 

กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,710,000              บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 23.0358         22.3031         20.4532         17.4265         13.1549         7.5611          

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 6.9600          6.6120          6.2814          5.9673          5.6690          5.3850          

2.1 เงนิรายได ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค 6.9600          6.6120          6.2814          5.9673          5.6690          5.3850          

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 29.9958         28.9151         26.7346         23.3938         18.8239         12.9461         

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 29.9958         28.9151         26.7346         23.3938         18.8239         12.9461         

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 7.6927          8.4619          9.3081          10.2389         11.2628         12.3891         

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 7.6927          8.4619          9.3081          10.2389         11.2628         12.3891         

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 7.6927          8.4619          9.3081          10.2389         11.2628         12.3891         

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                -                -                -                -                 -                

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 22.3031         20.4532         17.4265         13.1549         7.5611          0.5570          

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,303,850,900              

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

1,751,161,200 

-   -   

ชมุชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็เตม็พื้นทีป่ระเทศไทยในปี 2579

1. ส่งเสรมิความเขม้แขง็ขององคก์รชมุชนและเครอืขา่ยองคก์รชมุชนในการแกไ้ขปญัหาของชมุชน

ในดา้นต่างๆ และพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของสมาชกิในชมุชน เช่น การพฒันาทีอ่ยู่อาศยั

และสิง่แวดลอ้ม พฒันาสวสัดกิารชมุชน เศรษฐกจิชมุชน เป็นตน้ โดยยดึหลกัการพฒันา

แบบองคร์วมและสมาชกิมส่ีวนร่วม

2. สนบัสนุนและใหก้ารช่วยเหลอืดา้นการเงนิและสนิเชื่อแก่องคก์รชมุชนและเครอืขา่ยองคก์รชมุชน

3. สนบัสนุนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยองคก์รชมุชน ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ จงัหวดั และประเทศ

4. ประสานความร่วมมอืพหุภาคีในการพฒันาองคก์รชมุชนและเครอืขา่ยองคก์รชมุชน



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : องคก์รชมุชนและเครือขา่ยองคก์รชมุชน

มบีทบาทในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาชวีติความเป็นอยู่

ของสมาชกิในชมุชนอย่างต่อเนื่อง

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

- ตวัชี้วดั : จาํนวนสภาองคก์รชมุชนสามารถดาํเนินงาน

ตามภารกจิ

ตาํบล 940 1,050

- ตวัชี้วดั : จาํนวนตาํบล/เมอืงมกีารพฒันา

คุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

ตาํบล/เมอืง - 500

- ตวัชี้วดั : จาํนวนกองทนุทีม่กีารจดัสวสัดกิารพื้นฐาน

ใหก้บัสมาชกิในชมุชน

กองทนุ 860 780

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ชมุชนผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

มคีวามม ัน่คงในทีอ่ยู่อาศยัและคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

- ตวัชี้วดั : จาํนวนครวัเรือนผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืง

และชนบทมทีีอ่ยู่อาศยัและสทิธใินทีด่นิเป็น

ของตนเองเพิม่ขึ้น

ครวัเรือน 23,195 29,650

(3) ผลสมัฤทธิ์ : องคก์รชมุชนและเครือขา่ยภาคประชาชน

มคีวามเขม้แขง็ในการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตในพื้นที่

- ตวัชี้วดั : จาํนวนตาํบลทีม่อีงคก์รชมุชน

มสีว่นร่วมในการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริต

ตาํบล/เมอืง - 145
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4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 2,230.9471              1,751.1612              1,303.8509               

1. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 2,230.9471              1,751.1612              1,291.0784               

-  12.7725                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 54.2500                 40.7960                 32.5500                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 97.9575                 96.7952                 -   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ -   -   12.7725                  

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 2,078.7396              1,613.5700              1,258.5284              

2. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ -  
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,751.1612     1,303.8509     3,839.9264     3,664.9184     3,682.3784     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,751.1612     1,303.8509     3,839.9264     3,664.9184     3,682.3784     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ชมุชนมีระบบสวสัดิการดูแลคนทุกช่วงวยั

ต ัง้แต่เกดิจนตาย สมาชิกในชมุชนมีคุณภาพชีวติ

ที่ดีข้ึนสูห่ลกัประกนัความมัน่คงในชีวติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกองทุนที่มกีาร

จดัสวสัดกิารพื้นฐานใหก้บัสมาชกิในชมุชน

กองทุน 860 780 780 780 780

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกองทุนที่มสีวสัดกิาร

ของชมุชนดูแลคนทุกช่วงวยัมากกว่าสวสัดกิารพื้นฐาน

(เกิด แก่ เจบ็ ตาย) และมเีงนิออมสวสัดกิารเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 277.4400     230.1728     230.1728     230.1728     230.1728     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ชมุชนและผูม้ีรายไดน้อ้ยเขา้ถงึสวสัดิการพื้นฐาน

ดา้นที่อยู่อาศยั มีที่อยู่อาศยัที่ม ัน่คงและคุณภาพชีวติ

ที่ดีข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครวัเรอืนผูม้รีายไดน้อ้ย

ในเมอืงและชนบทมคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั

ครวัเรอืน 23,195 29,650 51,898 60,224 61,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูม้รีายไดน้อ้ย

เขา้ถงึสวสัดกิารดา้นที่อยู่อาศยัมทีี่อยู่อาศยัที่ม ัน่คง

เป็นของตนเองและสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,336.1300   995.7000     3,544.5480   3,369.5400   3,387.0000   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สภาองคก์รชมุชนเป็นกลไกในการเช่ือมโยง

สรา้งความเขม้แข็งของชมุชนทอ้งถิ่น

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสภาองคก์รชมุชนสามารถ

ดาํเนินงานตามภารกิจ

ตาํบล 940 1,050 1,050 1,050 1,050

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสภาองคก์รชมุชน

มคีวามเขม้แขง็ในการขบัเคลือ่นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

อย่างเป็นรูปธรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 40.7960       32.5500       32.5500       32.5500       32.5500       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. สมาชิกในชมุชนมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน

สามารถพึง่พาตนเองและสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนตาํบลที่มเีเผนธุรกิจชมุชน ตาํบล 360 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเเผนธุรกิจชมุชน

ที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ

รอ้ยละ 100 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52.1726       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. องคก์รชมุชนและเครอืข่ายองคก์รชมุชน

มีศกัยภาพในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาชมุชน

ทอ้งถิ่นใหม้ีความเขม้แข็ง โดยใชพ้ื้นที่เป็นตวัต ัง้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนตาํบลที่องคก์รชมุชน

และเครอืข่ายองคก์รชมุชนมศีกัยภาพ

ในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม

ตาํบล 1,973 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของตาํบลที่สามารถ

แกไ้ขปญัหาและพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆ 

อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเขม้แขง็ของชมุชน

รอ้ยละ 100 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 44.6226       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. องคก์รชมุชนและเครอืข่ายภาคประชาชน

มีความเขม้แข็งในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ

ในพื้นที่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนตาํบลที่มอีงคก์รชมุชน

มสี่วนร่วมในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ

ตาํบล/

เมอืง

-                 145 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รชมุชน

และเครอืข่ายภาคประชาชนมบีทบาทและมสี่วนร่วม

ในการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบในพื้นที่

รอ้ยละ -                 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               12.7725       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. ผูม้ีรายไดน้อ้ยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน

สามารถพึง่พาตนเองได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนตาํบล/เมอืงมกีารพฒันา

คุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

ตาํบล/

เมอืง

-                 500 500 500 500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของตาํบล/เมอืงมรีะบบ

ช่วยเหลอืทางสงัคม ในการดูแลสมาชกิในชมุชน

และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

รอ้ยละ -                 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               32.6556       32.6556       32.6556       32.6556       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น - -  -                1,303.8509 -                1,303.8509     

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

- -  -                32.5500  -                32.5500         

ผลผลติที่ 1 : ชมุชนทอ้งถิน่ไดร้บัการฟ้ืนฟู

และพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง

             -                  -                  -            32.5500                -            32.5500

2. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม - -  -                1,258.5284 -                1,258.5284     

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุน

การจดัสวสัดกิารชมุชน

             -                  -                  -          230.1728                -          230.1728

โครงการที่ 2 : โครงการผูม้รีายไดน้อ้ย

ในเมอืงและชนบทมคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั

             -                  -                  -          995.7000                -          995.7000

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ

ของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

             -                  -                  -            32.6556                -            32.6556

3. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ

- -  -                12.7725  -                12.7725         

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและต่อตา้น

การทุจรติโดยการมสี่วนร่วมของเครอืข่าย

ภาคประชาชนและองคก์รชมุชน

             -                  -                  -            12.7725                -            12.7725

งบรายจา่ย

1,303,850,900 

411,350,900 

892,500,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  32.5500 -  32.5500

-                -                32.5500        -                32.5500        

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตาํบล 940

 ( 940 )

1,050 1,050 1,050 1,050

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 40.7960       32.5500       32.5500       32.5500        32.5500       

ลา้นบาท 40.7960        32.5500        32.5500        32.5500        32.5500        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 40.7960        32.5500        32.5500        32.5500        32.5500        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 32,550,000

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ชมุชนทอ้งถิ่นไดร้บัการฟ้ืนฟแูละพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง 32,550,000

 - เพือ่สนบัสนุนใหส้ภาองคก์รชมุชนตาํบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สรา้งการมสี่วนร่วม

   ในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการพฒันากิจการสภาองคก์รชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสภาองคก์รชมุชนสามารถ

ดาํเนินงานตามภารกิจ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสภาองคก์รชมุชน

มคีวามเขม้แขง็ในการขบัเคลือ่นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

อย่างเป็นรูปธรรม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ชุมชนทอ้งถิน่ไดร้บัการฟ้ืนฟแูละพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง 32,550,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,550,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,550,000             บาท

1) สนบัสนุนการพฒันากจิการสภาองคก์รชมุชน 32,550,000             บาท

522



บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     16  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2568)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  230.1728 -  230.1728

-                -                230.1728      -                230.1728      

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กองทนุ 860

 ( 521 )

780 780 780 780

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 4,537.2101 230.1728      230.1728      230.1728       230.1728      

ลา้นบาท 4,537.2101 230.1728       230.1728       230.1728       230.1728       

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 4,537.2101    230.1728      230.1728      230.1728      230.1728      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 1,258,528,400

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการชมุชน 230,172,800

 - เพือ่สนบัสนุนใหช้มุชนมรีะบบและกองทุนสวสัดกิารพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลอืเกื้อกูล

   ซึ่งกนัและกนัภายในชมุชนตัง้แต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสรา้งหลกัประกนั

   ความม ัน่คงของคนในชมุชน บนพื้นฐานของการใหอ้ย่างมคุีณค่าและรบัอย่างมศีกัดิ์ศรี

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

 ท ัว่ประเทศ

                5,457,901,300

                5,457,901,300

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกองทุนที่มกีารจดัสวสัดกิารพื้นฐาน

ใหก้บัสมาชกิในชมุชน

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกองทุนที่มสีวสัดกิาร

ของชมุชนดูแลคนทุกช่วงวยัมากกว่าสวสัดกิารพื้นฐาน 

(เกิด แก่ เจบ็ ตาย) และมเีงนิออมสวสัดกิารเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนการพฒันาและสมทบกองทุนสวสัดกิารชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน 230,172,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 230,172,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 230,172,800           บาท

1) สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชมุชน 230,172,800            บาท
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บาท

7.2.2.1   วตัถปุระสงค์

7.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     21  ปี (ปี 2548 ถงึ  ปี 2568)

7.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  995.7000 -  995.7000

-                -                85.2000        -                85.2000        

-                -                336.7500      -                336.7500      

-                -                18.0000        -                18.0000        

-                -                555.7500      -                555.7500      

995,700,000

 - เพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาที่อยู่อาศยัของผูม้รีายไดน้อ้ยในชมุชนเมอืงและชนบท

   โดยมรีะบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิง่แวดลอ้มที่ด ีมรูีปแบบสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ

   และความสามารถในการใชจ่้ายของคนในชมุชน

 - เพือ่สนบัสนุนใหช้มุชนไดดู้แลและช่วยเหลอืผูอ้ยู่อาศยัทีเ่ป็นผูย้ากจนในการพฒันาที่อยู่อาศยั

   ท ัง้การซ่อมแซม ปรบัปรุง ต่อเติมบา้น ที่มสีภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ

   ของผูอ้ยู่อาศยัได ้

 - เพือ่สนบัสนุนใหก้ลุม่ผูด้อ้ยโอกาสและเป็นผูท้ี่ไดร้บัความเดอืดรอ้นเร่งด่วน/เฉพาะหนา้

   จากภยัพบิตัิ เพลงิไหม ้ไลร่ื้อ หรอืตอ้งรื้อยา้ยเพือ่สรา้งชมุชนใหม่ ไดร้บัการดูแลและไดร้บัโอกาส

   ในการพฒันา โดยชมุชนและทอ้งถิน่เป็นแกนหลกัในการพฒันา

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพของชมุชนใหเ้ขม้แขง็ สามารถวางแผนจดัการที่อยู่อาศยัร่วมกนัในระดบัพื้นที่

   ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและสามารถเชื่อมโยงกบังานพฒันาดา้นต่างๆ 

   ดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างบูรณาการ ท ัง้การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สวสัดกิาร และสิง่แวดลอ้ม

 ท ัว่ประเทศ

  22,472,961,500

               22,472,961,500

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

2. การแกไ้ขปญัหาที่อยู่อาศยับา้นม ัน่คง

3. การพฒันาที่อยู่อาศยัช ัว่คราวกรณีไฟไหม ้ไลร่ื้อ

4. บา้นพอเพยีง

7.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการผูม้ีรายไดน้อ้ยในเมืองและชนบทมีความมัน่คงในที่อยู่อาศยั

1. พฒันาที่อยู่อาศยัชมุชนรมิคลองเปรมประชากร
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7.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครวัเรอืน 23,195

 ( 21,444 )

29,650 51,898 60,224 61,000

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 11,176.1735  995.7000      3,544.5480 3,369.5400 3,387.0000 

ลา้นบาท 11,176.1735   995.7000       3,544.5480 3,369.5400 3,387.0000 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 11,176.1735   995.7000      3,544.5480    3,369.5400    3,387.0000    

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูม้รีายไดน้อ้ย

ในเมอืงและชนบทมทีี่อยู่อาศยัและสทิธใินที่ดนิ

เป็นของตนเองเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูม้รีายไดน้อ้ย

เขา้ถงึสวสัดกิารดา้นที่อยู่อาศยั มทีี่อยู่อาศยั

ที่ม ัน่คงเป็นของตนเองและสภาพแวดลอ้ม

ที่เหมาะสมเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผูม้ีรายไดน้อ้ยในเมืองและชนบท

มีความมัน่คงในที่อยู่อาศยั 995,700,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 995,700,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 995,700,000           บาท

1) สนบัสนุนการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัช ัว่คราวกรณีไฟไหม ้ไลร่ื้อ 18,000,000             บาท

2) สนบัสนุนการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัชมุชนรมิคลองเปรมประชากร 85,200,000             บาท

3) สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาทีอ่ยู่อาศยับา้นม ัน่คง 336,750,000            บาท

4) สนบัสนุนบา้นพอเพยีง 555,750,000            บาท
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บาท

7.2.3.1   วตัถปุระสงค์

7.2.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2568)

7.2.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  32.6556 -  32.6556

-                -                32.6556        -                32.6556        

7.2.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตาํบล/เมอืง  - 500 500 500 500

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -               32.6556       32.6556       32.6556        32.6556       

ลา้นบาท -                32.6556        32.6556        32.6556        32.6556        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                32.6556        32.6556        32.6556        32.6556        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

32,655,600

 - เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ชมุชนและพฒันาคุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

 ท ัว่ประเทศ

130,622,400

130,622,400

7.2.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาคุณภาพชีวติของผูม้ีรายไดน้อ้ยในเมืองและชนบท

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนตาํบล/เมอืงมกีารพฒันาคุณภาพ

ชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาคุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของตาํบล/เมอืงมรีะบบช่วยเหลอื

ทางสงัคมในการดูแลสมาชกิในชมุชน

และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวติของผูม้ีรายไดน้อ้ย

ในเมืองและชนบท 32,655,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,655,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,655,600             บาท

1) สนบัสนุนพฒันาคณุภาพชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบท 32,655,600             บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2565)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  12.7725 -  12.7725

-                -                12.7725        -                12.7725        

12,772,500

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติโดยการมีสว่นร่วม

ของเครอืข่ายภาคประชาชนและองคก์รชมุชน 12,772,500

 - เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ครอืข่ายภาคประชาชน องคก์รชมุชน และภาคีที่เกี่ยวขอ้งของภาคประชาชน

   มบีทบาทความสามารถ และมสี่วนร่วมในการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบ

   ในพื้นที่โดยตรง

 - เพือ่เสรมิสรา้งการสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการที่ดขีองเครอืข่ายภาคประชาชน 

   และองคก์รชมุชนใหย้ดึม ัน่ในความสุจรติ และต่อตา้นการทุจรติ

 ท ัว่ประเทศ

12,772,500

7.3  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ

1. ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติโดยการมสี่วนร่วมของเครอืข่าย

ภาคประชาชนและองคก์รชมุชน

12,772,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตาํบล/เมอืง  - 145  -  -  -

รอ้ยละ  - 100  -  -  -

ลา้นบาท -               12.7725       -               -                -               

ลา้นบาท -                12.7725        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                12.7725        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนตาํบล/เมอืงที่มอีงคก์รชมุชน

มสี่วนร่วมในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืข่ายภาคประชาชน

และองคก์รชมุชนมบีทบาทและมสี่วนร่วม

ในการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบในพื้นที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติโดยการมีสว่นร่วมของ

เครอืข่ายภาคประชาชนและองคก์รชุมชน 12,772,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,772,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,772,500             บาท

1) ป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติโดยการมสี่วนร่วมของเครอืข่าย

ภาคประชาชนและองคก์รชมุชน 12,772,500             บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 3,446.3189  3,954.6380  2,192.1972  1,419.2729  1,123.2320  647.1771        

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 2,856.5873  2,426.3228  2,034.1735  4,488.8852  4,375.8382  4,454.8391      

2.1 เงนิรายได ้ 317.7864       185.7356       188.3072       194.9665       203.4687       209.3642       

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ 2,230.9471     1,751.1612     1,303.8509     3,839.9264     3,664.9184     3,682.3784     

2.3 ทนุหมนุเวยีน 307.8538       489.4260       542.0154       453.9923       507.4511       563.0965       

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 6,302.9062  6,380.9608  4,226.3707  5,908.1581  5,499.0702  5,102.0162      

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 6,302.9062  6,380.9608  4,226.3707  5,908.1581  5,499.0702  5,102.0162      

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 2,348.2682  4,188.7636  2,807.0978  4,784.9261  4,851.8931  4,887.7019      

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 381.3858       453.4153       352.8569       369.4997       386.9747       405.3235       

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 368.9291       442.9700       342.8569       359.4997       376.9747       395.3235       

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 12.4567        10.4453        10.0000        10.0000        10.0000         10.0000        

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา 1,966.8824     3,735.3483     2,454.2409     4,415.4264     4,464.9184     4,482.3784     

6.2.1 รายจ่ายประจาํ 1,966.8824     3,735.3483     2,454.2409     4,415.4264     4,464.9184     4,482.3784     

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 3,954.6380  2,192.1972  1,419.2729  1,123.2320  647.1771        214.3143        

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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