
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั โดยเพิม่โอกาส

การเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลั ส่งเสรมิการบรกิารภาครฐัสู่ระบบดจิทิลั

ใหม้ปีระสทิธิภาพ ม ัน่คง ปลอดภยั เสรมิสรา้งความรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ประชาชน

และผูท้  างานทกุสาขาอาชีพ ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่อ านวยความสะดวกดา้นการผลติ การคา้

และบรกิารท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

ประเทศมรีะบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัทีม่ปีระสทิธิภาพ โดยเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึการใชบ้รกิาร

และขอ้มูลข่าวสารจากเทคโนโลยทีีเ่ท่าเทยีมกนั เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติและสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนั

ในระบบเศรษฐกจิ บคุลากรทกุกลุม่มคีวามรู ้ทกัษะทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินชีวติและประกอบอาชีพ

และภาครฐัมกีารท างานและบรกิารทีโ่ปร่งใส มปีระสทิธิภาพ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

1) ส านักงานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 11 กระทรวง 49 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจดิจทิลั 

5,001,183,100               

4,470,615,000               

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน นกัเรยีน นกัศึกษา



 
 
5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

 

ร่างยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12  

เป้าหมายที่ 5 : การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั เพื่อขยายโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุม 

ท ัว่ท ัง้ประเทศ และสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิดจิิทลัรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมท ัง้พฒันาระบบความม ัน่คง

ปลอดภยัทางไซเบอรใ์หม้ีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลเพื่อรบัมือภยัคุกคามทาง

ออนไลน์ 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

 

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยี

ดจิิทลั 

 

 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

5.1 : อนัดบัความพรอ้มใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index : NRI) 

ดขีึ้น 

5.2 : จ านวนหมู่บา้นทีม่ีอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเขา้ถงึ เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 30 เป็นมากกว่ารอ้ยละ 85  

ในปี 2564 

5.3 : จ านวนผูป้ระกอบการธุรกจิดจิิทลัเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 

5.4 : จ านวนหน่วยงานภาครฐัมรีะบบความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 47  

เป็นมากกว่ารอ้ยละ 80 ในปี 2564 
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจดิจทิลั 

งบประมาณปี 2561 จ านวน  4,470.6150 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั 

 

 

เป้าหมาย 

 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : ผลการจดัอบัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและดา้นสงัคมดขีึ้นไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั ตามการจดัอนัดบัของ Network Readiness Index : NRI 

 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่เพิ่มโอกาสในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลั

เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 

แนวทางที่ 1.1.2 : ปรบัเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการท างาน/บรกิารภาครฐัสู่ระบบดจิทิลัอย่างมปีระสทิธิภาพและม ัน่คงปลอดภยั 

 

ตวัช้ีวดั 

รอ้ยละ100 ของหมู่บา้นทีม่บีรกิารอนิเทอรเ์น็ต

เขา้ถงึดว้ยความเรว็เฉลีย่ไมต่ า่กว่า 10 Mbps  

 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารศูนยบ์รกิารของภาครฐั/ศูนย์

ดจิิทลัชมุชนจ านวนไม่นอ้ยกว่า 400,000 คนต่อปี 

 

 

จ านวนฐานขอ้มูลทีส่  าคญัในรูปแบบดจิิทลัเพือ่

ใหบ้รกิารประชาชน และภาคธุรกิจแลว้เสรจ็     

ไม่นอ้ยกว่า 4 สาขา 

จ านวนบรกิารอจัรยิะ (Smart service) ของ

หน่วยงานภาครฐัทีใ่หบ้รกิารประชาชนหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคธุรกิจเพิม่ขึ้นต่อปี จ านวน        

ไม่นอ้ยกว่า 20 บรกิาร 

 

 

จ านวนบรกิารภาครฐัทีใ่หบ้รกิารประชาชน/ภาค

ธุรกิจ หรอืสนบัสนุนการด  าเนินงานของภาครฐั 

(G2GBC) ทีเ่ชือ่มโยงการใชง้านผ่านโครงสรา้ง

พื้นฐานกลางภาครฐั Government Shared 

Infrastructure) ท ัง้ในส่วนของเครอืข่าย GIN 

บรกิาร G-Cloud หรอืบรกิารโครงสรา้งพื้นฐาน

กลางทีจ่ะพฒันาเพิม่เติมในอนาคตรวมเป็นจ านวน

สะสมไมน่อ้ยกว่า 20 บรกิาร 

 

 

จ านวนชุดขอ้มูลเปิดในลกัษณะ High-value 

datasets ทีม่กีารเปิดเผยเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่าปีละ 

20 ชุดขอ้มูล 

 

จ านวนหน่วยงานภาครฐัระดบักรมทีม่กีารรกัษา

ความม ัน่คงปลอดภยัและรบัมอืจากภยัคุกคามทาง

ไซเบอร ์เพิม่จากรอ้ยละ 75 เป็นไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 90 

 

หน่วยงาน 
กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม 

(ด าเนินการโดยใชง้บประมาณปี 2559-2560) 

รฐัวิสาหกิจ 

1. บรษิทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 

2.  บรษิทั กสท โทรคมนาคมจ  ากดั (มหาชน) 

(ด าเนินการโดยใชง้บประมาณของรฐัวสิาหกิจ) 

องคก์รอสิระ 

1. ส  านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(ด าเนินการโดยใชเ้งนิกองทุนวจิยัและพฒันากิจการ

กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคมเพือ่ประโยชนส์าธารณะ (USO)) 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. ส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์

1. กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง 

2. กรมปศุสตัว ์

3. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

4. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

5. ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมที่ดิน 

2. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

2. ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมควบคุมโรค 

 

 

 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั 

2. ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส  านกังานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

2. กรมศิลปากร 

3. ส  านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

2. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

3. ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1. ส  านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมการศาสนา 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(องคก์ารมหาชน) 

2. ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงพาณิชย ์

1. ส  านกังานปลดัพาณิชย ์

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 

 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม 

2. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(องคก์ารมหาชน) 

งบประมาณ - งบประมาณ 

602.7785 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

940.5246 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

470.0399 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

1,308.3782 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

65.8991 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

618.6241 ลา้นบาท 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านกังาน

ปลดักระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสงัคม 
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจดิจทิลั (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มขดีความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั 

 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านกังาน

ปลดักระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสงัคม 

 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : ผลการจดัอบัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและดา้นสงัคมดขีึ้นไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั ตามการจดัอนัดบัของ Network Readiness Index : NRI 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

2. ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

2. มหาวทิยาลยันเรศวร 

3. มหาวทิยาลยันครพนม 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

6. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

12. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

13. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

 

 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

2. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

1. ส  านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

5. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

6. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

งบประมาณ 

162.8473 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

55.1931 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

168.3185 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

78.0117 ลา้นบาท 

 

แนวทาง 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : ใหค้วามรูแ้ละเพิ่มทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิิทลัใหแ้ก่ประชาชนและผูท้  างานทุกสาขาอาชพีเพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัในเชงิดจิิทลัและสรา้งความเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินธุรกจิ 

ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

               

 

ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี

ดจิิทลั เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 5 

 

สดัส่วนการจา้งงานบคุลากรดจิิทลั (ICT Professional) ต่อ

การจา้งงานท ัง้หมด เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต า่กว่า รอ้ยละ  2.1  

 

 

รอ้ยละของมูลค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)  

เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 4  ต่อปี 

 

 

สดัส่วนของธุรกจิ SMEs และวสิาหกจิชมุชนในการขาย

สนิคา้ออนไลนเ์พิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 

 

 

เป้าหมาย 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น               4,470.6150

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทียมทางสงัคม

ดว้ยเทคโนโลยีดิจทิลั

              4,470.6150

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานและดา้นสงัคมดีข้ึนไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั ตามการจดัอนัดบัของ Network 

Readiness Index : NRI

              4,470.6150

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถงึและ

ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและบรกิารดิจทิลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

              1,543.3031

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนผูใ้ชบ้รกิารศูนยบ์รกิารของรฐั/ศูนยด์จิทิลัชมุชน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 

400,000 คนต่อปี

                602.7785

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                 491.0670

1.1 ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ                 491.0670

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั                  33.3070

กจิกรรม การส่งเสรมิและพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั คน 20,400                  33.3070

โครงการที ่2 : โครงการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่ชมุชน                 457.7600

กจิกรรม บรกิารอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่ชมุชน แห่ง 10,000                 457.7600

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  27.0000

2.1 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  27.0000

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นสู่ศูนยด์จิทิลัชมุชน                  27.0000

กจิกรรม สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยก์ารเรยีนรูด้จิทิลัชมุชน ศูนยบ์รกิาร 1,900                  27.0000

3. กระทรวงสาธารณสุข                  84.7115

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  84.7115

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสุขภาพดว้ยเศรษฐกจิดจิทิลัแบบบูรณาการ                  84.7115

กจิกรรม การพฒันาสุขภาพดว้ยเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy) รอ้ยละ 90                  84.7115

ตวัชี้วดัที ่2 : จ านวนฐานขอ้มลูทีส่  าคญัในรูปแบบดจิทิลัเพือ่ใหบ้รกิารประชาชนและภาคธุรกจิ

แลว้เสร็จไมน่อ้ยกวา่ 4 สาขา

                940.5246

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                   2.5000

1.1 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร                   2.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยเีพือ่การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ

คนพกิาร

                  2.5000

กจิกรรม พฒันาระบบเทคโนโลยเีพือ่การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร ระบบ 1                   2.5000

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 198.0658

2.1 กรมประมง                  15.6606

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร                  15.6606

กจิกรรม ปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ฟารม์ 540,000                  15.6606

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.2 กรมปศุสตัว ์                  10.9819

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร                  10.9819

กจิกรรม ปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร ราย 2,800,000                  10.9819

2.3 กรมส่งเสรมิการเกษตร                 143.2010

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร                 143.2010

กจิกรรม ปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร ครวัเรอืน 5,700,000                 143.2010

2.4 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  19.3600

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                  19.3600

กจิกรรม พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ระบบ 1                  19.3600

2.5 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                   8.8623

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง                   8.8623

กจิกรรม การพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง ระบบ 1                   8.8623

3. กระทรวงมหาดไทย                 644.9627

3.1 กรมทีด่นิ                 617.1027

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทีด่นิ ระยะที ่2                 617.1027

กจิกรรม การขยายระบบสารสนเทศทีด่นิเพือ่การบรกิาร แห่ง 100                 617.1027

3.2 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                  27.8600

โครงการที ่1 : โครงการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูดจิทิลัดา้นการผงัเมอืง                  27.8600

กจิกรรม บรกิารฐานขอ้มลูดจิทิลัดา้นการผงัเมอืง ผงั 157                  27.8600

4. กระทรวงวฒันธรรม                  12.4070

4.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                   2.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

                  2.0000

กจิกรรม การน าเสนอสือ่สาระดจิทิลัเป็นฐานการสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ ระบบ 1                   2.0000

4.2 ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)                  10.4070

โครงการที ่1 : โครงการฐานขอ้มลูดา้นสงัคม-วฒันธรรม                   6.9370

กจิกรรม รวบรวมขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูดา้นสงัคม-วฒันธรรม ฐาน 1                   6.9370

โครงการที ่2 : โครงการฐานขอ้มลูชาตพินัธุ์                   3.4700

กจิกรรม รวบรวมขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูดา้นชาตพินัธุใ์นประเทศไทย ฐาน 1                   3.4700

5. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  13.0000

5.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  13.0000

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัหอ้งสมดุดจิทิลัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  13.0000

กจิกรรม ยกระดบัหอ้งสมดุดจิทิลัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฐาน 1                  13.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

6. กระทรวงสาธารณสุข                  69.5891

6.1 กรมควบคุมโรค                  69.5891

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ

                 69.5891

กจิกรรม การพฒันาระบบสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั

 ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ระดบั 5                  69.5891

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : ปรบัเปลีย่นคุณภาพกระบวนการท างาน/บรกิารภาครฐั

สูร่ะบบดิจทิลัอย่างมีประสทิธิภาพและมัน่คงปลอดภยั

              2,462.9413

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนบรกิารอจัฉรยิะ (Smart service) ของหน่วยงานภาครฐัทีใ่หบ้รกิาร

ประชาชน หน่วยงานภาครฐัและภาคธุรกจิเพิม่ขึ้นต่อปี จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 20 บรกิาร

                470.0399

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  64.4000

1.1 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการใชร้ะบบทะเบยีนสุขภาพ

(Healthcare Solution)

                 15.0000

กจิกรรม การพฒันาและส่งเสรมิการใชร้ะบบทะเบยีนสุขภาพ (Healthcare Solution) คน 2,500                  15.0000

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการใหบ้รกิารภาครฐัดว้ยเทคโนโลย ีOpen Source                   5.0000

กจิกรรม การส่งเสรมิการใหบ้รกิารภาครฐัดว้ยเทคโนโลย ีOpen Source หน่วยงาน 30                   5.0000

1.2 ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)                  44.4000

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการเชือ่มโยงขอ้มลูและระบบงานภาครฐั

(e - Government Platform)

                 15.4000

กจิกรรม สนบัสนุนการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานภาครฐั

และน าไปพฒันาบรกิารดจิทิลัตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัฯ (DG) ได ้

รอ้ยละ 10                  15.4000

โครงการที ่2 : โครงการศูนยก์ลางบรกิารภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels)                  29.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้รกิารภาคประชาชน

ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารต่างๆ ของภาครฐั

รอ้ยละ 100                  29.0000

2. กระทรวงมหาดไทย                  66.5000

2.1 กรมการปกครอง                  66.5000

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกจิดจิทิลั

ในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง

                 66.5000

กจิกรรม การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร อ าเภอ 878                  66.5000

3. กระทรวงยุตธิรรม                  34.3840

3.1 ส านกังานกจิการยุตธิรรม                  34.3840

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารและอ านวยความยุตธิรรมทางอาญา                  34.3840

กจิกรรม พฒันาและปรบัปรุงระบบเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม

บรกิาร 1                  34.3840
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงวฒันธรรม                 150.8897

4.1 ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

                 20.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิ และพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัในดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ระบบ 2                  20.0000

4.2 กรมศิลปากร                 121.3997

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ

 และวฒันธรรม

                121.3997

กจิกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้นมรดกศิลปวฒันธรรมในรูปแบบดจิทิลั ระบบ 3                 121.3997

4.3 ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                   9.4900

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลัดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม

                  9.4900

กจิกรรม การพฒันาระบบดจิทิลัเพือ่การบรหิารจดัการและสรา้งสรรคง์าน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

คน 800                   9.4900

5. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 142.1607

5.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                   5.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบัการใหบ้รกิารวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และนวตักรรม ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

                  5.0000

กจิกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนแบบครบวงจร (One Stop Service) บรกิาร 1                   5.0000

5.2 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                 117.1607

โครงการที ่1 : โครงการแพลตฟอรม์ CCTV เพือ่การแกป้ญัหาจราจรและความม ัน่คง

ในเมอืงอจัฉรยิะ

                 60.0000

กจิกรรม พฒันาแพลตฟอรม์เพือ่แกป้ญัหาจราจรและความม ัน่คงในเมอืงอจัฉรยิะ เมอืงตน้แบบ 1                  60.0000

โครงการที ่2 : โครงการเทคโนโลยดีจิทิลัและอปุกรณ์ทางการแพทย์                  57.1607

กจิกรรม พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัและอปุกรณ์ทางการแพทย์ ตน้แบบ 8                  57.1607

5.3 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการใชง้านภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมดจิทิลัดา้นการเกษตร

                 20.0000

กจิกรรม การน าเขา้ขอ้มลูรูปแปลงเกษตรผ่านระบบ (GISagro) ระบบ 1                  20.0000

6. กระทรวงศึกษาธกิาร                  11.7055

6.1 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                  11.7055

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                  11.7055

กจิกรรม พฒันาแอปพลเิคชนัสองภาษา (ไทย-จนี) เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพ

ดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงราย

บรกิาร 1                  11.7055
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หน่วย : ลา้นบาท
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งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่2 : จ านวนบรกิารภาครฐัทีใ่หบ้รกิารประชาชน/ภาคธุรกจิหรอืสนบัสนุน

การด าเนินงานของภาครฐั (G2GBC) ทีเ่ชือ่มโยงการใชง้านผ่านโครงสรา้งพื้นฐานกลาง

ภาครฐั (Government Share Infrastructure) ท ัง้ในส่วนของเครอืขา่ย GIN

บรกิารG-Cloud หรอืบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานกลางทีจ่ะพฒันาเพิม่เตมิในอนาคต

รวมเป็นจ านวนสะสม ไมน่อ้ยกวา่ 20 บรกิาร

             1,308.3782

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  19.5706

1.1 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                  19.5706

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร                  19.5706

กจิกรรม การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รอ้ยละ 100                  19.5706

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม              1,239.1660

2.1 ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)              1,239.1660

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบเครอืขา่ยสือ่สารขอ้มลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั 

(Government Information Network : GIN)

                814.8600

กจิกรรม ขยายความครอบคลมุถงึบรกิารเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั

เขา้ดว้ยกนั (Government Secured Intranet) ท ัง้ภายในกระทรวงเดยีวกนั หรอื

ขา้มกระทรวงและระหวา่งหน่วยงานทีม่บีรกิารภาครฐัร่วมกนั (Common Service)

จดุตดิต ัง้ 4,500                 814.8600

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาระบบคลาวดภ์าครฐั (Government Cloud : G-Cloud)                 380.0000

กจิกรรม ขยายการใหบ้รกิารระบบคลาวดภ์าครฐัใหค้รอบคลมุส่วนราชการเพือ่ให ้

รองรบัระบบงานภาครฐัสามารถใชง้านใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง

ระบบ 600                 380.0000

โครงการที ่3 : โครงการใหบ้รกิารซอฟแวรผ์่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตภาครฐั (G-SaaS)                  44.3060

กจิกรรม การใหบ้รกิารซอฟตแ์วรก์ลางหรอืบรหิารจดัการทีม่มีาตรฐานและรองรบั

การแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานได ้

ระบบ 20                  44.3060

3. กระทรวงมหาดไทย                  18.3716

3.1 กรมการปกครอง                  18.3716

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกจิดจิทิลั

ในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง

                 18.3716

กจิกรรม การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตรด์า้นงานทะเบยีน อ าเภอ 878                  18.3716

4. กระทรวงวฒันธรรม                   5.0000

4.1 กรมการศาสนา                   5.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลัดา้นศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

                  5.0000

กจิกรรม โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูกลางดา้นศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลเิคชนั ระบบ 1                   5.0000
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5. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  26.2700

5.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  26.2700

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพการเชือ่มโยงขอ้มลูทะเบยีนเกษตร

อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่สนบัสนุนเกษตรไทย

                 26.2700

กจิกรรม ปรบัปรุงประสทิธภิาพการเชือ่มโยงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร ฐานขอ้มลู 1                  26.2700

ตวัชี้วดัที ่3 : จ านวนชดุขอ้มลูเปิดในลกัษณะ High-value dataset ทีม่กีารเปิดเผยเพิม่ขึ้น

ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 20 ชดุขอ้มลู

                 65.8991

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                   5.1500

1.1 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                   5.1500

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศอจัฉรยิะ                   5.1500

กจิกรรม จดัท าและพฒันาระบบฐานขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตร ชดุขอ้มลู 3                   5.1500

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  21.4751

2.1 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)                  17.9751

โครงการที ่1 : โครงการจดัท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดยุทธศาสตรก์ารท าธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

                 17.9751

กจิกรรม จดัท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดยุทธศาสตรก์ารท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

ชดุขอ้มลู 3                  17.9751

2.2 ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)                   3.5000

โครงการที ่1 : โครงการโครงสรา้งพื้นฐานขอ้มลูภาครฐั (Open Government Data 

and Big Data)

                  3.5000

กจิกรรม ประชาชนและภาคธุรกจิสามารถน าขอ้มลูเปิดภาครฐั (Open Data) ไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้ท ัง้ในทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยจะมผีลต่อการพฒันาสนิคา้และ

บรกิารดจิทิลั และสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิมากขึ้น

ชดุขอ้มลู 20                   3.5000

3. กระทรวงพาณิชย์                  15.0000

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                  15.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพและจดัท ามาตรฐานขอ้มลูดา้นการพาณิชย์                  15.0000

กจิกรรม สอบทาน ปรบัปรุงขอ้มลูดา้นการพาณิชย ์และปรบัปรุงระบบเชือ่มโยง

แลกเปลีย่นขอ้มลูแบบบูรณาการ

รอ้ยละ 100                  15.0000

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  24.2740

4.1 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                  24.2740

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารเทคโนโลยดีาวเทยีมเพือ่พฒันา

ขดีความสามารถนวตักรรมและเศรษฐกจิของประเทศ

                 24.2740

กจิกรรม ส่งเสรมิการใชง้านภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ระบบ 1                  24.2740
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ตวัชี้วดัที ่4 : จ านวนหน่วยงานภาครฐัระดบักรมทีม่กีารรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัและรบัมอื

จากภยัคุกคามทางไซเบอร ์เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 75 เป็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90

                618.6241

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                 618.6241

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                 203.2667

โครงการที ่1 : โครงการจดัท าระบบวเิคราะหข์อ้มลูแบบรวมศูนยจ์ากเครื่องพสูิจน์

หลกัฐานโทรศพัทม์อืถอื

                  6.7500

กจิกรรม จดัท าระบบวเิคราะหข์อ้มลูแบบรวมศูนยจ์ากเครื่องพสูิจนห์ลกัฐาน

โทรศพัทม์อืถอื

ระบบ 1                   6.7500

โครงการที ่2 : โครงการจดัท าระบบสบืสวนตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูผูใ้ชง้าน

ทางเวบ็ไซต์

                  2.0000

กจิกรรม จดัท าระบบสบืสวนตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูผูใ้ชง้านทางเวบ็ไซต์ ระบบ 1                   2.0000

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาระบบตรวจสอบเวบ็ไซตท์ีม่คี  าส ัง่ระงบัการท าใหแ้พร่หลาย                   6.2500

กจิกรรม พฒันาระบบตรวจสอบเวบ็ไซตท์ีม่คี  าส ัง่ระงบัการท าใหแ้พร่หลาย ระบบ 1                   6.2500

โครงการที ่4 : โครงการจดัหาระบบสบืคน้ วเิคราะหข์อ้มลูอาชญากรรมทางเทคโนโลยี                  35.0000

กจิกรรม จดัหาระบบสบืคน้ วเิคราะหข์อ้มลูอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระบบ 1                  35.0000

โครงการที ่5 : โครงการจดัหาระบบสบืคน้เสยีงในคลปิวดีโีอ วเิคราะหข์อ้มลูอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี

                 40.0000

กจิกรรม จดัหาระบบสบืคน้เสยีงในคลปิวดีโีอ วเิคราะหข์อ้มลูอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี

ระบบ 1                  40.0000

โครงการที ่6 : โครงการจดัหาระบบคน้หาเปรยีบเทยีบใบหนา้คนรา้ยจากไฟลว์ดีโีอ                  10.7000

กจิกรรม จดัหาระบบคน้หาเปรยีบเทยีบใบหนา้คนรา้ยจากไฟลว์ดีโีอ ระบบ 1                  10.7000

โครงการที ่7 : โครงการศูนยข์อ้มลู BigData และวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลยี

เพือ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน สงัคม และความม ัน่คงของชาติ

                102.5667

กจิกรรม จดัหาระบบศูนยข์อ้มลู BigData และวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลยี

เพือ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน สงัคม และความม ัน่คงของชาติ

ระบบ 1                 102.5667

1.2 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)                 415.3574

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัอย่างม ัน่คง

ปลอดภยั (Cybersecurity Missions)

                415.3574

กจิกรรม สนบัสนุนการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัอย่างม ัน่คงปลอดภยั 

(Cybersecurity Missions)

หน่วยงาน 40                 415.3574
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  
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เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : ใหค้วามรูแ้ละเพิ่มทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจทิลัใหแ้ก่

ประชาชนและผูท้ างานทกุสาขาอาชีพเพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยีดิจทิลั

                218.0404

ตวัชี้วดัที ่1 : ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5

                162.8473

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  12.3992

1.1 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)                  12.3992

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความตระหนกัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้สรมิสรา้งรายได ้

และรูเ้ท่าทนัภยัคุกคามไซเบอร ์(Internet for Better Life)

                 12.3992

กจิกรรม สรา้งความตระหนกัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้สรมิสรา้งรายไดแ้ละรูเ้ท่าทนั

ภยัคุกคามไซเบอร ์(Internet for Better Life)

คน 3,500                  12.3992

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 150.4481

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                 113.6691

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                 113.6691

กจิกรรม การพฒันาเครอืขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล คน 245,997                 113.6691

2.2 มหาวทิยาลยันเรศวร                   5.0540

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   5.0540

กจิกรรม ส่งเสรมิทกัษะดจิทิลัรองรบั Thailand 4.0 รอ้ยละ 5                   5.0540

2.3 มหาวทิยาลยันครพนม                   6.3000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   6.3000

กจิกรรม ส่งเสรมิทกัษะดจิทิลัเพือ่รองรบัไทยแลนด ์4.0 คน 450                   1.5000

กจิกรรม ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่ประชาชนและผูท้  างาน

ทกุสาขาอาชพีเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

คน 2,500                   4.8000

2.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                   3.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   3.0000

กจิกรรม พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 4,100                   3.0000

2.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                   2.0960

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   2.0960

กจิกรรม เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั คน 600                   2.0960

2.6 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                   0.1450

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   0.1450

กจิกรรม การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 60                   0.1450

2.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                   2.6200

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   2.6200

กจิกรรม ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 300                   2.6200

2.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                   1.2960

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   1.2960

กจิกรรม การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 25,000                   1.2960
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เป้าหมาย
งบประมาณ

2.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                   2.3400

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   2.3400

กจิกรรม การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 800                   2.3400

2.10 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                   3.9560

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   3.9560

กจิกรรม การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 2,000                   3.9560

2.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   2.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   2.5000

กจิกรรม โครงการ Digital age for Thai population คน 200                   2.5000

2.12 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                   4.4720

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   4.4720

กจิกรรม เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการจดัการสารสนเทศดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั 

และสนบัสนุนการเขา้ถงึสือ่ คลงัความรู ้และแหลง่เรยีนรูด้จิทิลัของภาคประชาชน

คน 500                   4.4720

2.13 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                   3.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   3.0000

กจิกรรม ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่ประชาชนและผูท้  างาน

ทกุสาขาอาชพี เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

คน 300                   3.0000

ตวัชี้วดัที ่2 : สดัส่วนการจา้งงานบคุลากรดจิทิลั (ICT Professional) ต่อการจา้งงานท ัง้หมด 

เพิม่ขึ้นไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 2.1

                 55.1931

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  33.6180

1.1 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                  33.6180

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากรความเชีย่วชาญดจิทิลัเฉพาะดา้น                  33.6180

กจิกรรม การพฒันาความเชีย่วชาญดจิทิลัเฉพาะดา้น คน 2,000                  33.6180

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  21.5751

2.1 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                   3.5100

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   3.5100

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้น ICT รองรบั Digital Economy ราย 3,530                   3.5100

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   2.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   2.5000

กจิกรรม โครงการพฒันาบคุลากรภาครฐัในยุค Thailand 4.0 คน 200                   2.5000

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  14.5651

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                  14.5651

กจิกรรม การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรสู่เศรษฐกจิดจิทิลั คน 7,600                  14.5651

2.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                   1.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   1.0000

กจิกรรม จดัการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบตัร คน 100                   1.0000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิงดิจทิลัและสรา้ง

ความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยีในการด าเนินธุรกจิท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

                246.3302

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของมลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 4 ต่อปี

                168.3185

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                 133.9536

1.1 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                  60.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบการและผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ

การแขง่ขนัส าหรบัเศรษฐกจิดจิทิลั

                 20.0000

กจิกรรม การส่งเสรมิผูป้ระกอบการและผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั

ส าหรบัเศรษฐกจิดจิทิลั

ราย/ผลติภณัฑ์ 5                  20.0000

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาระบบการเชือ่มโยงสารสนเทศ (Open ERP Platform) 

เพือ่ธุรกจิดจิทิลั (Open ERP Platform for e-Commerce)

                 20.0000

กจิกรรม การพฒันาระบบการเชือ่มโยงสารสนเทศ (Open ERP Platform)

เพือ่ธุรกจิดจิทิลั (Open ERP Platform for e-Commerce)

ราย 2,000                  20.0000

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชนใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

(Entrepreneur Total Digital Services)

                 20.0000

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชนใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

(Entrepreneur Total Digital Services)

ราย 2,000                  20.0000

1.2 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)                  73.9536

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิความเชือ่ม ัน่ในการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(Thailand e-Commerce Sustainability)

                 25.5108

กจิกรรม ส่งเสรมิความเชือ่ม ัน่ในการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Thailand 

e-Commerce Sustainability)

คน 5,000                  25.5108

โครงการที ่2 : โครงการอ านวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์

(e-Trade Facilitation)

                 48.4428

กจิกรรม อ านวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade 

Facilitation)

ระบบ 1                  48.4428

2. กระทรวงพาณิชย์                  33.8334

2.1 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ                  33.8334

โครงการที ่1 : โครงการพาณิชยด์จิทิลัเพือ่พฒันาและส่งเสรมิ SMEs สู่สากล                  33.8334

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิพาณิชยด์จิทิลั ราย 4,000                  33.8334

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                   0.5315

3.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                   0.5315

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   0.5315

กจิกรรม การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั คน 250                   0.5315
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ตวัชี้วดัที ่2 : สดัส่วนของธุรกจิ SMEs และวสิาหกจิชมุชนในการขายสนิคา้ออนไลนเ์พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5

                 78.0117

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  45.5000

1.1 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                  45.5000

โครงการที ่1 : โครงการจดัท ามาตรการและสทิธปิระโยชนส์ าหรบัผูป้ระกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                  5.5000

กจิกรรม การจดัท ามาตรการและสทิธปิระโยชนส์ าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ราย 50                   5.5000

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่ระบบนิเวศส าหรบัเศรษฐกจิดจิทิลั 

(Smart City)

                 40.0000

กจิกรรม การพฒันาพื้นทีเ่พือ่ระบบนิเวศส าหรบัเศรษฐกจิดจิทิลั (Smart City) ระบบ 2                  40.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  32.5117

2.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                   5.3742

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   5.3742

กจิกรรม พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั รอ้ยละ 5                   5.3742

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                   4.6200

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   4.6200

กจิกรรม การพฒันาเศรษฐกจิดจิติอล โครงการ 1                   4.6200

2.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                   4.1326

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   4.1326

กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารในการเเขง่ขนัในเชงิดจิทิลัและสรา้งความเชือ่ม ัน่

ในการด าเนินธุรกจิท ัง้ในและต่างประเทศ

คน 600                   4.1326

2.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   2.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   2.5000

กจิกรรม โครงการยกระดบัธุรกจิในยุค Marketing 4.0 คน 80                   2.5000

2.5 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                  10.1496

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                  10.1496

กจิกรรม พฒันาระบบสนบัสนุนการท าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัวสิาหกจิชมุชน

ในจงัหวดัภาคใตต้อนบนโดยใช ้“ศูนยด์จิทิลัชมุชน”เป็นฐาน

ราย 2,000                  10.1496

2.6 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                   5.7353

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                   5.7353

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยเ์พือ่รองรบัการปฏรูิปองคก์รสู่ธุรกจิยุคดจิทิลั ราย 50                   5.7353
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม

15,973,002,800              

17,188,751,200              

 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 16 กระทรวง 146 หน่วยงาน 2 สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ี

 กระทรวงหรอืทบวง 1 หน่วยงานของรฐัสภา 1 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานอสิระของรฐั 

 5 รฐัวิสาหกจิ 1 สภากาชาดไทย และ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน (รวมทัง้สิ้น 159 หน่วยงาน)

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ โดยสนบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร ์ส่งเสรมิงานวจิยัใหไ้ดม้าซึง่เครื่องมอื

อปุกรณ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืตน้แบบเพือ่ทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศ สนบัสนุนการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่น าไปแกป้ญัหาสงัคมและความม ัน่คงของชุมชน สรา้งความร่วมมอืระหว่างนกัวจิยั สถาบนัการศึกษา

สถาบนัวจิยัท ัง้ในและต่างประเทศ รวมท ัง้เพิม่จ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัทีม่คุีณภาพ และตรงกบัความตอ้งการ

ของทกุภาคส่วน น าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันาไปใชเ้พือ่อา้งองิและต่อยอด ตลอดจนเพิม่

ประสทิธิภาพของระบบ การบรหิารจดัการความรูแ้ละภูมปิญัญาไทยไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:  ประชาชนท ัง้ประเทศ

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ :  ท ัว่ประเทศ

ประเทศไทยมรีะบบวจิยัและนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพ เป็นกลไกขบัเคลือ่นส าคญัในการสรา้งขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ โดยผลงานวจิยัและนวตักรรมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทกุมติ ิและจดุประกาย

ความคิดสรา้งสรรคเ์พือ่การพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองและอย่างย ัง่ยนื

หน่วยงานเจา้ภาพ : 1) ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

2) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ



 

  

5.1  แผนงานความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

เป้าหมายที่ 2 : เพิม่ความสามารถในการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่ยกระดบั

ความสามารถการแข่งขนัของภาคการผลติและบรกิาร และคุณภาพชวีติของประชาชน 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

1.3 : สดัส่วนของการลงทนุการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย 

ของประเทศรอ้ยละ 55 

2.2 : ผลงานวจิยัและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถู่กน าไปใชใ้นการสรา้งมลูค่าเชงิพาณิชยใ์หก้บั 

ภาคการผลติและบริการ และภาคธุรกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของผลงานท ัง้หมด 

2.3 : มลูค่าการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลส าหรบัค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันา มจี านวนเพิม่ขึ้น 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ต่อปี 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ เป้าหมายที่ 2 : การวจิยัและนวตักรรมเพือ่

แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคม 

ชมุชน ความม ัน่คง และคุณภาพชวีติ

ประชาชนตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

เป้าหมายที่ 3 : วจิยัและพฒันา

เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี

ศกัยภาพ 

เป้าหมายที่ 4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยั 

และนวตักรรม 

รา่งยทุธศาสตรช์าติ 

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนพฒันา ฯ 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันา  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรท์ี่ 8 : การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

เป้าหมายที่ 1 : เพิม่ความเขม้แขง็ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 2.4 : นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรม

ส าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้อง

ภายในประเทศมจี านวนเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 ที่ 1.3 : สดัส่วนการ

ลงทนุงานวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้ง/

สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 25 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

1.3 : สดัส่วนการลงทนุระบบโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบมาตรฐาน 

เป็นรอ้ยละ 20 

1.4 : จ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่เป็น 25 คนต่อประชากร 

10,000 คน 
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                5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม  

งบประมาณ ปี 2561 จ านวน 17,188.7512 ลา้นบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 

 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : มนีวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานท ัง้หมด 

 

 

 

แนวทางที่ 1.1.1 : วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล 

 

 โครงการวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มของรฐับาล จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 20 โครงการ 

งบประมาณ 

1,786.0750 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1.2 : บญัชนีวตักรรมและบญัชสีิง่ประดษิฐ ์

 

 

งบประมาณ 

89.6000 ลา้นบาท 

 

เป้าหมาย 

 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 

2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

3. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยันเรศวร  

2. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

4. มหาวทิยาลยันครพนม 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

7. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์    

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธาน ี

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์ 

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

 

 

21. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

22. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

23. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

24. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

25. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

26. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

27. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

28. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

29. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

30. มหาวทิยาลยัมหดิล  

31. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

32. มหาวทิยาลยับูรพา 

33. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

34. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

35. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

36. มหาวทิยาลยัพะเยา  

37. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

38. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

39. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

40. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  

41. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์โิรฒ  

42. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

43. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

รฐัวสิาหกจิ  

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน  

1. กองทุนสนบัสนุนการวจิยั  

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม 

ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

รายการสนิคา้ในรายการบญัชนีวตักรรมเกดิการจดัซื้อจดัจา้งจากภาครฐั

เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 6 รายการ 

มจี านวนนวตักรรมและสิง่ประดษิฐท์ีข่ ึ้นบญัช ีจ านวนไมน่อ้ยกวา่  

80 รายการ 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

2. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์

(องคก์ารมหาชน) 

   กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

4. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ

6. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์    

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธาน ี

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์

15. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

16. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

17. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี

18. มหาวทิยาลยับูรพา 

19. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

20. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

21. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

22. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

23. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์โิรฒ  

24.   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

 

 

งบประมาณ 

467.2436 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

1. กองบญัชาการกองทพัไทย 

2. กองทพัอากาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมพฒันาที่ดนิ 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง 

2. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยันเรศวร  

2. มหาวทิยาลยัพะเยา 

3. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์โิรฒ 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 

งบประมาณ 

393.5220 ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 2 : การวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคม ชมุชน ความม ัน่คง และคุณภาพชวีติประชาชนตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

 

 

แนวทางที่ 2.1.1 : วจิยัและพฒันา

เพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

 
ผลงานวจิยัที่สามารถสรา้งนวตักรรมทาง

สงัคมหรือนวตักรรมส าหรบัผูสู้งอายุและ

ผูพ้กิารภาครฐัรอ้ยละ 60 ของโครงการ 

 

งบประมาณ 

397.8316  ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.2.1 : วจิยัและพฒันาในประเดน็ส าคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

 

 

 
ผลงานวจิยัที่สามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของภาครฐั และ/หรือหน่วยงานที่รบัผดิชอบในดา้นต่างๆ รอ้ยละ 70 

ของโครงการ 

งบประมาณ 

2,758.6368  ลา้นบาท 

 

แนวทางที่ 2.3.1 : การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 

 

 ผลงานวจิยัที่สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาชุมชนและสงัคม รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

งบประมาณ 

2,961.3773 ลา้นบาท 

 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : นวตักรรมทีภ่าครฐัน าไปใชบ้รกิาร

ประชาชนไม่ต า่กวา่ รอ้ยละ 15 ของผลงานท ัง้หมด 

 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 2.2 : องคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกป้ญัหาสงัคม ชมุชน ความม ัน่คง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรื่องส าคญัตามนโยบายรฐับาล  

ไม่นอ้ยกวา่ 5 ประเด็น 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 2.3  : แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพื้นทีช่มุชน/สงัคมไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงานท ัง้หมด 

 

 

 

เป้าหมาย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1. ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. กรมพลศึกษา 

2. สถาบนัการพลศึกษา 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

1. ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาที่ดนิ 

5. กรมวชิาการเกษตร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

2. กรมป่าไม ้

3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

2. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

      (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ข ัน้พื้นฐาน 

2. ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

3. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

5. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

6. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

7. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

8. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

9. มหาวทิยาลยันครพนม 

10. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 

11. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

18. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

19. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

20. มหาวทิยาลยัราชภฏั 

นครศรีธรรมราช 

21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

22. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา 

23. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

24. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

25. มหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรอียุธยา 

26. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

27. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

28. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธาน ี

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร ์

51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี

56. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

58. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

59. มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 

61. มหาวทิยาลยับูรพา 

62. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

63. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

64. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

65. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

66. มหาวทิยาลยัพะเยา 

67. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

68. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

69. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

70. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

71. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

72. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

73. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

2. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

3. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

2. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

หน่วยงานของรฐัสภา 

1. สถาบนัพระปกเกลา้ 

หน่วยงานของศาล 

1. ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 

รฐัวสิาหกจิ 

1. การเคหะแห่งชาต ิ

2. องคก์ารสวนสตัว ์

3. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1. ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

4. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

5. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมสุขภาพจิต 

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง

หรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

1. กองทพัเรือ 

2. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ  

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงการคลงั 

1. ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. สถาบนัการพลศึกษา 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์

1. ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาที่ดนิ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ

ไทย (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

2. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

2. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

3. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

4. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 

 

5. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

6. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

12. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

15. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

16. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

      ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธาน ี

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

22. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

23. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

24. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

25. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

26. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

27. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

28. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

34. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

 

 

 

35. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

36. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

37. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

38. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

39. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

40. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

41. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

42.  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

43. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

44. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

45. มหาวทิยาลยัมหดิล 

46. มหาวทิยาลยับูรพา 

47. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

48. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

49. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

50. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

51. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

52. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

53. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

54. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

2. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

3. กรมอนามยั 

4. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

5. สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1.  กองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 3  : วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

 

 

แนวทางที่ 3.1.1 :   วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั รวมถงึดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

ศิลปวฒันธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 

 

โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาติ และนานาชาต ิรอ้ยละ 50 

งบประมาณ 

1,407.8118  ลา้นบาท 

แนวทางที่ 3.2.1 : วจิยัประยุกตเ์ชงิลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 โครงการวจิยัทีส่ามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชงิลกึหรือน าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 

งบประมาณ 

2,537.1711  ลา้นบาท 

 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิรอ้ยละ 50 

 

 

 

ตวัช้ีวดัที่ 3.2  : องคค์วามรูส้ามารถน าไปต่อยอดเชงิลกึหรือน าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 

 

 

 

เป้าหมาย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. กรมพลศึกษา 

2. สถาบนัการพลศึกษา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

5. กรมพฒันาที่ดนิ 

6. กรมวชิาการเกษตร 

7. กรมหมอ่นไหม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

2. กรมป่าไม ้

กระทรวงพาณิชย ์

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิ

2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ  

3. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

5. สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน) 

6. สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

2. ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา  

3. ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา  

4. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน  

5. มหาวทิยาลยันเรศวร  

6. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

7. มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

8. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  

9. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  

10. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ 

11. มหาวทิยาลยันครพนม  

12. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

13. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ 

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ 

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี  

21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

22. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  

23. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

24. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

25. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา 

26. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

27. มหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรอียุธยา  

 

28. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด  

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง  

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ  

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

47. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์ 

48. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร ์  

54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

 

 

57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี

59. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

61. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

62. มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

63. มหาวทิยาลยัมหดิล 

64. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

65. มหาวทิยาลยับูรพา 

66. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

67. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

68. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

69. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

70. มหาวทิยาลยัพะเยา 

71. สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา  

72. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

73. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

74. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

75. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

76. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

77. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

78. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ 

79. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 

80. สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการ

พฒันา (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงสาธารณสุข  

1. กรมการแพทย ์

2. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

3. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

 

 

 

4. กรมสุขภาพจิต  

5. กรมอนามยั 

6. สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน)  

สว่นราชการไมส่งักดัส านัก

นายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง  

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 

รฐัวสิาหกจิ  

1. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 

2. องคก์ารสวนสตัว ์ 

3. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่ง 

ประเทศไทย 

4. องคก์ารพพิธิภณัฑ์

วทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน  

1. กองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

สภากาชาดไทย  

1. สภากาชาดไทย 

 

 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

1. ส านกังานบริหารและพฒันาองค์

ความรู ้(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงการคลงั 

1. ส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

2. ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. สถาบนัการพลศึกษา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว 

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาที่ดนิ 

5. กรมวชิาการเกษตร 

6. กรมหมอ่นไหม 

7. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม  

1. กรมป่าไม ้

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

3. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื 

กระทรวงพาณิชย ์

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงยุติธรรม  

1. ส านกังานกิจการยุติธรรม 

 

   กระทรวงแรงงาน  

1. ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  

2. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

2. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

  กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 

2. ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ  

3. ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์

แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

5. สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2. ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

3. มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

5. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

7. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์ 

8. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  

9. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

10. มหาวทิยาลยันครพนม 

11. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

12. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ 

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  

19. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  

20. มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช  

21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

22. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

23. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

24. มหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรอียุธยา  

25. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  

26. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

27. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธาน ี

28. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง  

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

 

 

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ  

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี

57. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

59. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

60. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

61. มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

62. มหาวทิยาลยัมหดิล 

63. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

64. มหาวทิยาลยับูรพา 

65. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

67. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

68. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

69. มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

70. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

71. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

72. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

73. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

74. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

75. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

76. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

77. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

กระทรวงสาธารณสุข  

1. กรมการแพทย ์

2. กรมควบคุมโรค  

3. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

4. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

5. กรมสุขภาพจิต  

6. กรมอนามยั  

7. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

สว่นราชการไมส่งักดัส านัก

นายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2. ส านกังานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

รฐัวสิาหกจิ 

1. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

2. องคก์ารสวนสตัว ์ 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน  

1. กองทุนสนบัสนุนการวจิยั  

สภากาชาดไทย   

1. สภากาชาดไทย  
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม (ต่อ) 

เป้าหมายที่ 4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 

 

 

แนวทางที่ 4.1.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานวจิยั 

 

 

จ านวนหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรบัรองหรือขึ้นทะเบยีน

มาตรฐานการวจิยัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

งบประมาณ 

2,405.7664  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

1,530.1723  ลา้นบาท 

 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : หน่วยงานทีส่ามารถรบัรองมาตรฐานการวจิยั  

ดา้นต่างๆ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20 

 

 

 

เป้าหมาย 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ 

2. ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ  

2. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6. มหาวทิยาลยัพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

รฐัวสิาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

แนวทางที่ 4.2.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐาน

อตุสาหกรรม 

 

 
ผูร้บับริการดา้นมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทยีบ/รบัรอง

มาตรฐาน) เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 ต่อปี 

ตวัช้ีวดัที่ 4.2 : ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรบัรอง

มาตรฐาน/การด าเนินการวจิยัและพฒันาลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

2. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยันครพนม 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

5. มหาวทิยาลยัพะเยา 

รฐัวสิาหกจิ 

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

 

แนวทางที่ 4.3.1 : พฒันาบคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

 

การจา้งงานใหมข่องบคุลากรวจิยัและนวตักรรมเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 10 ต่อปี 

ตวัช้ีวดัที่ 4.3 : บคุลากรดา้นการวจิยัและนวตักรรมเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

3. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาติ 

4. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

5. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

11. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

กระทรวงสาธารณสุข  

1. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

2. สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

  สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

  รฐัวสิาหกจิ  

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน  

1. กองทุนสนบัสนุนการวจิยั  

 

 

แนวทางที่ 4.4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

 

รอ้ยละ 20 ของโครงสรา้งพื้นฐานวจิยัและนวตักรรมมกีารใชง้านร่วมกนัระหวา่ง 2 หน่วยงาน  

ขึ้นไป 

ตวัช้ีวดัที่ 4.4 : อตัราการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัและนวตักรรมเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส านักนายกรฐัมนตร ี

1. ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมประมง 

 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2. ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิ

3. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

4. ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ  

(องคก์ารมหาชน) 

5. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

4. มหาวทิยาลยันครพนม 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

9.  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี 

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

11. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

12. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

13. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

14. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

15. มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

16. มหาวทิยาลยัมหดิล  

 

 

17. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

18. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

19. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

กระทรวงสาธารณสุข  

1. สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน) 

สว่นราชการไมส่งักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย 

1. สภากาชาดไทย 

 

 

งบประมาณ 

243.7571  ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

209.7862  ลา้นบาท 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

รวมทัง้สิ้น             17,188.7512

เป้าหมายที่ 1 : วิจยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ              2,736.4406

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : มีนวตักรรมที่น าไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 

ของผลงานทัง้หมด

             2,736.4406

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : วิจยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหม่ตามนโยบายรฐับาล

             2,253.3186

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มของรฐับาล จ านวนไมน่อ้ยกว่า 20 โครงการ

              1,786.0750

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    0.5440

1.1 กรมประมง                    0.5440

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมประมง                    0.5440

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรม โครงการ 2                    0.5440

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 420.8117

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ                  19.4671

โครงการที ่1 : โครงการพฒันานวตักรรมวสัดุทางการแพทย์                  11.3671

กิจกรรม ส่งเสริมการน าผลงานวจิยัและพฒันาไปใชป้ระโยชนท์างการแพทย์ เทคโนโลย/ี

นวตักรรม

1                  11.3671

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมดา้นผลติภณัฑ์

กระดาษหตัถกรรม

                   8.1000

กิจกรรม พฒันาคุณภาพผลติภณัฑก์ระดาษหตัถกรรมเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว จ านวน

เทคโนโลย/ี

นวตักรรม

1                    8.1000

2.2 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ                 399.9621

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยฐีานชีวภาพ 

(Future Technologies for Bio-based Industry)

                 82.9114

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยฐีานชีวภาพ เรื่อง 2                  82.9114

โครงการที ่2 : โครงการเตรียมความพรอ้มเพือ่การพฒันาพื้นทีน่วตักรรมใหม่

ในเขตระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

                 10.0000

กิจกรรม ศึกษาและจดัท าขอ้เสนอแนะการสรา้งบริบทในการพฒันา

ขดีความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้สู่ Smart 

manufacturing

แผน 1                  10.0000

โครงการที ่3 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย                 254.0507

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย เรื่อง 8                 254.0507

โครงการที ่4 : โครงการวจิยัและนวตักรรมขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล                  53.0000

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล ตน้แบบ 10                  53.0000

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.3 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ                    1.3825

โครงการที ่1 : พฒันางานวจิยัทางดา้นมาตรวทิยาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

และเป้าหมายของประเทศ

                   1.3825

กิจกรรม การพฒันางานวจิยัทางดา้นมาตรวทิยา รายการ 1                    1.3825

3. กระทรวงศึกษาธิการ                 900.7193

3.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                  10.7000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 10.7000

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 4                  10.7000

3.2 มหาวทิยาลยัรามค าแหง                    0.2040

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.2040

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 1                    0.2040

3.3 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    1.9781

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.9781

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 6                    1.9781

3.4 มหาวทิยาลยันครพนม                    9.5234

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   9.5234

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 5                    9.5234

3.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                    3.5989

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   3.5989

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 6                    3.5989

3.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    0.8287

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.8287

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 1                    0.8287
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.7 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    0.7840

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.7840

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 3                    0.7840

3.8 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    2.9771

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.9771

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 6                    2.9771

3.9 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                    3.5258

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   3.5258

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 12                    3.5258

3.10 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                    0.4026

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.4026

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 1                    0.4026

3.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    0.2562

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.2562

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่มใหม่

ตามนโยบายรฐับาล

โครงการ 1                    0.2562

3.12 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    0.3800

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.3800

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 1                    0.3800

3.13 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    0.7332

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.7332

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 3                    0.7332
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    0.6030

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.6030

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 1                    0.6030

3.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    0.5663

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.5663

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 1                    0.5663

3.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                    6.7726

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   6.7726

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่ม

ใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 4                    6.7726

3.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                  24.8950

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 24.8950

กิจกรรม ผลวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 23                  24.8950

3.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                    1.2602

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.2602

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 4                    1.2602

3.19 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    0.8864

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.8864

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 4                    0.8864

3.20 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    2.8027

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.8027

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 8                    2.8027
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.21 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                    1.9791

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.9791

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 4                    1.9791

3.22 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                    6.1919

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   6.1919

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 10                    6.1919

3.23 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    7.6879

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   7.6879

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 11                    7.6879

3.24 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                    8.3398

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   8.3398

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 15                    8.3398

3.25 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                    1.7170

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.7170

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 3                    1.7170

3.26 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  63.6080

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 63.6080

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 6                  63.6080

3.27 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    0.5568

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.5568

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 1                    0.5568
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.28 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                 118.6505

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                118.6505

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 21                 118.6505

3.29 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                  10.6298

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 10.6298

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 10                  10.6298

3.30 มหาวทิยาลยัมหดิล                 188.5100

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                188.5100

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 13                 188.5100

3.31 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  27.3431

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 27.3431

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 21                  27.3431

3.32 มหาวทิยาลยับูรพา                  25.2057

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 25.2057

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 20                  25.2057

3.33 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                    2.2081

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.2081

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 6                    2.2081

3.34 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                    2.3000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.3000

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 2                    2.3000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.35 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  72.1594

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 72.1594

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 10                  72.1594

3.36 มหาวทิยาลยัพะเยา                    2.1163

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.1163

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอร์ โครงการ 1                    2.1163

3.37 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                 106.8000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                106.8000

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 5                 106.8000

3.38 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                    1.5000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.5000

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 3                    1.5000

3.39 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  61.3997

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 61.3997

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 5                  61.3997

3.40 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                  46.2386

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 46.2386

กิจกรรม ผลงานการวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 31                  46.2386

3.41 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                    4.3342

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   4.3342

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 8                    4.3342
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3.42 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    2.2303

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.2303

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 1                    2.2303

3.43 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                  65.3349

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 65.3349

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล

โครงการ 11                  65.3349

4. รฐัวสิาหกิจ                  14.0000

4.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย                  14.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ประเทศ

                 14.0000

กิจกรรม โครงการยกระดบัมาตรฐานเครื่องมอืทางการแพทย์ เรื่อง 1                  14.0000

5. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 450.0000

5.1 กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 450.0000

โครงการที ่1 : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 450.0000

กิจกรรม การสนบัสนุนการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ ทนุ/โครงการ 180                 450.0000

ตวัชี้วดัที ่2 : ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของโครงการ

                467.2436

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    0.4940

1.1 กรมประมง                    0.4940

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมประมง                    0.4940

กิจกรรม พฒันาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจดัการภยัพบิตัิ โครงการ 1                    0.4940

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 189.2628

2.1 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    0.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันางานวจิยัและการทดสอบเพือ่ประยุกต์

ใชเ้ทคโนโลยนิีวเคลยีร์

                   0.5000

กิจกรรม การวจิยัแบบมุง่เป้าตามกลุม่คลสัเตอรเ์ป้าหมาย รอ้ยละ 45                    0.5000

2.2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                 188.7628

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดา้นชีววทิยาศาสตร์

                188.7628

กิจกรรม จดัต ัง้ศูนยป้์องกนัและรกัษาผูเ้จ็บป่วย คนพกิาร และชราภาพ

โดยใชเ้ทคโนโลยเีซลลบ์  าบดั (Cell Therapy) และยนีบ าบดั (Gene Therapy)

เทคโนโลยี 2                  45.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม พฒันาต่อยอดเทคโนโลยหีุ่นยนตท์างการแพทยช์ ัน้สูงเพือ่ใหป้ระเทศไทย

เป็นศูนยก์ลางการผลติของภูมภิาคอาเซยีน

เทคโนโลยี 2                    7.0628

กิจกรรม สนบัสนุนการพฒันายา ชีววตัถ ุและเครื่องมอืแพทย ์ตน้แบบเพือ่

ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชยแ์ละลดการน าเขา้จากต่างประเทศ

เทคโนโลยี 4                  20.0000

กิจกรรม พฒันายา วคัซนี และชีววตัถเุพือ่ใชเ้องในประเทศ และส่งออก 

ระยะที ่1: พฒันาตน้แบบยาชีววตัถเุพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลติ

ยาชีววตัถแุละวคัซนีในประเทศ

เทคโนโลยี 4                 116.7000

3. กระทรวงศึกษาธิการ                 277.4868

3.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                    6.2664

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   6.2664

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

รอ้ยละ 70                    6.2664

3.2 มหาวทิยาลยัรามค าแหง                    0.3355

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.3355

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 1                    0.3355

3.3 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                    0.5856

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.5856

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 1                    0.5856

3.4 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี                    0.5329

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.5329

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 2                    0.5329

3.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ                    1.2036

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.2036

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 2                    1.2036

3.6 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                    7.6505

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   7.6505
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 5                    7.6505

3.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                    0.7838

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.7838

กิจกรรม การวจิยัและนวตัรกรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 1                    0.7838

3.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    0.7450

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.7450

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรมและ

คลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 3                    0.7450

3.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    0.7500

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.7500

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 2                    0.7500

3.10 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    3.0072

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   3.0072

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 4                    3.0072

3.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                    1.5551

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.5551

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 4                    1.5551

3.12 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    1.1171

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.1171

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 2                    1.1171

3.13 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                    1.4860

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.4860
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่ม

ใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 2                    1.4860

3.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์                    0.5722

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.5722

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 2                    0.5722

3.15 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                  12.9246

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 12.9246

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 17                  12.9246

3.16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                    0.4941

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.4941

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 2                    0.4941

3.17 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                 107.2291

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                107.2291

กิจกรรม การวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

และขอ้ริเริ่มใหมต่ามนโยบายรฐับาล

โครงการ 11                 107.2291

3.18 มหาวทิยาลยับูรพา                  15.3726

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 15.3726

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

รอ้ยละ 70                  15.3726

3.19 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                    2.3580

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   2.3580

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 4                    2.3580

3.20 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  30.7325

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 30.7325
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กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 1                  30.7325

3.21 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                  65.3609

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 65.3609

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 8                  65.3609

3.22 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                    7.3889

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   7.3889

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 1                    7.3889

3.23 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                    1.0352

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   1.0352

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 2                    1.0352

3.24 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                    8.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   8.0000

กิจกรรม ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

โครงการ 1                    8.0000

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : บญัชีนวตักรรมและบญัชีสิ่งประดิษฐ ์                483.1220

ตวัชี้วดัที ่1 : รายการสนิคา้ในรายการบญัชีนวตักรรมเกิดการจดัซื้อจดัจา้งจากภาครฐั

เป็นจ านวนไมน่อ้ยกว่า 6 รายการ

                393.5220

1. กระทรวงกลาโหม                  12.0910

1.1 กองบญัชาการกองทพัไทย                    0.3210

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                    0.3210

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั รายการ 1                    0.3210

1.2 กองทพัอากาศ                  11.7700

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                  11.7700

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมของภาครฐั ตวั 500                  11.7700

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  14.8590

2.1 กรมการขา้ว                    0.8640

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                    0.8640

กิจกรรม การจดัหาเครื่องสขีา้วตามบญัชีนวตักรรมไทย เครื่อง 4                    0.8640
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2.2 กรมพฒันาทีด่นิ                  13.9950

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                  13.9950

กิจกรรม จดัหารถยนตต์รวจการณ์ คนั 9                  13.9950

3. กระทรวงมหาดไทย                 245.4920

3.1 กรมการปกครอง                 128.9840

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง                 128.9840

กิจกรรม จดัหาครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนการออกปฏบิตังิานดา้นความม ัน่คง ตวั 5,608                 128.9840

3.2 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                 116.5080

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                 116.5080

กิจกรรม จดัหานวตักรรมส าหรบัช่วยเหลอืประชาชนใหม้คีวามปลอดภยั

จากสาธารณภยั

คนั 76                 116.5080

4. กระทรวงศึกษาธิการ                  17.5480

4.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                    4.2800

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                    4.2800

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั รายการ 1                    4.2800

4.2 มหาวทิยาลยัพะเยา                  11.5560

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                  11.5560

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั โครงการ 1                  11.5560

4.3 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                    1.7120

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                    1.7120

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั รายการ 4                    1.7120

5. กระทรวงสาธารณสุข                 101.1780

5.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 101.1780

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                 101.1780

กิจกรรม พฒันางานวจิยัแบบบูรณาการ รอ้ยละ 70                 101.1780

6. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                    2.3540

6.1 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ                    2.3540

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั                    2.3540

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั รอ้ยละ 100                    2.3540

ตวัชี้วดัที ่2 : มจี านวนนวตักรรมและสิง่ประดษิฐท์ีข่ ึ้นบญัชี  จ านวนไมน่อ้ยกว่า 80 รายการ                  89.6000

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  53.0000

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ                  53.0000

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นบญัชีนวตักรรมไทยและสิง่ประดษิฐไ์ทย                  53.0000

กิจกรรม ขบัเคลือ่นบญัชีนวตักรรมไทยและสิง่ประดษิฐไ์ทย ผลงาน 60                  53.0000
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2. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                  36.6000

2.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ                  36.6000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาน าไปสู่นวตักรรม                  36.6000

กิจกรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการต่อยอดขยายผลงานวจิยั ผลงาน 3                  36.6000
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เป้าหมายที่ 2 : การวิจยัและนวตักรรมเพื่อแกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม

ชุมชน ความมัน่คง และคณุภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรข์องประเทศ

             6,117.8457

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : นวตักรรมที่ภาครฐัน าไปใชบ้ริการประชาชนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 15 

ของผลงานทัง้หมด

               397.8316

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : วิจยัและพฒันาเพื่อความมัน่คง สงัคม

และการพฒันาที่ย ัง่ยืน

               397.8316

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลงานวจิยัทีส่ามารถสรา้งนวตักรรมทางสงัคมหรือนวตักรรมส าหรบัผูสู้งอายุ

และผูพ้กิารภาครฐัรอ้ยละ 60 ของโครงการ

                397.8316

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  74.6673

1.1 ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์                  74.6673

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัสมองเสือ่มอลัไซเมอรค์รบวงจรในคนไทย                  74.6673

กิจกรรม โครงการวจิยัสมองเสือ่มอลัไซเมอรค์รบวงจรในไทย โครงการ 7                  74.6673

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                    2.6000

2.1 กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร                    2.6000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และความม ัน่คงของมนุษย์                    2.6000

กิจกรรม ศึกษาวจิยัและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร เรื่อง 2                    2.6000

3. กระทรวงศึกษาธิการ                  34.6512

3.1 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                    0.9099

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.9099

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาในประเดน็ส าคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ โครงการ 2                    0.9099

3.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์                    0.9200

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.9200

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 3                    0.9200

3.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                    0.7293

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.7293

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาในประเดน็ส าคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ โครงการ 2                    0.7293

3.4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  28.8000

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 28.8000

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาในประเดน็ส าคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ โครงการ 1                  28.8000
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3.5 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                    3.2920

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.2920

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาในประเดน็ส าคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ โครงการ 2                    3.2920

4. กระทรวงสาธารณสุข                    3.8341

4.1 กรมสุขภาพจติ                    3.8341

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นสุขภาพจติ                    3.8341

กิจกรรม วจิยัและพฒันาดา้นสุขภาพจติเพือ่เพิม่คุณภาพชีวติประชาชนและพฒันา

พื้นทีชุ่มชน/สงัคม

เรื่อง 4                    3.8341

5. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                 282.0790

5.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ                 282.0790

โครงการที ่1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจดัการ

ผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์

                282.0790

กิจกรรม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาสู่การใชป้ระโยชนเ์ชิงสงัคม โครงการ 139                 282.0790

ตวัช้ีวดัที่ 2.2 : องคค์วามรูท้ี่สามารถน าไปแกไ้ขปญัหาสงัคม ชุมชน ความมัน่คง

สิ่งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตประชาชนในเรื่องส าคญัตามนโยบายรฐับาล

ไม่นอ้ยกว่า 5 ประเด็น

             2,758.6368

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.2.1 :  วิจยัและพฒันาในประเด็นส าคญัตามยุทธศาสตร ์

ของประเทศ

             2,758.6368

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าส่งเป็นแนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของภาครฐั

และ/หรือหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นต่างๆ รอ้ยละ 70 ของโครงการ

              2,758.6368

1. กระทรวงกลาโหม                 770.3516

1.1 กองทพัเรือ                  25.9926

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ                  25.9926

กิจกรรม การสรา้งงานวจิยัและนวตักรรม รอ้ยละ 80                  25.9926

1.2 สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)                 744.3590

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ                 744.3590

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาโครงการขนาดใหญ่ดา้นยุทโธปกรณ์เทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ

เรื่อง 13                 744.3590

2. กระทรวงการคลงั                    1.8965

2.1 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั                    1.8965

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกิจ 

เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

                   1.8965

กิจกรรม การวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ เศรษฐกิจ และสงัคม โครงการ 1                    1.8965
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งบประมาณ

3. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา                    2.4000

3.1 สถาบนัการพลศึกษา                    2.4000

โครงการที ่1 : โครงการบริหารงานวจิยั                    2.4000

กิจกรรม วจิยัดา้นสงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เรื่อง 7                    2.4000

4. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  11.7176

4.1 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  11.7176

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหา

และสรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคม

                 11.7176

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาสงัคม เรื่อง 6                  11.7176

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    0.4969

5.1 กรมพฒันาทีด่นิ                    0.4969

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาทีด่นิอย่างย ัง่ยนื                    0.4969

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาทีด่นิอย่างย ัง่ยนื เรื่อง 1                    0.4969

6. กระทรวงยุตธิรรม                  28.5000

6.1 สถาบนัเพือ่การยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)                  28.5000

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางอาญารวมท ัง้หลกันิตธิรรมของประเทศไทย

และประเทศในกลุม่อาเซยีน

                 28.5000

กิจกรรม การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้ เรื่อง 10                  28.5000

7. กระทรวงแรงงาน                    4.5191

7.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                    4.5191

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่ขบัเคลือ่นผลติภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0                    4.5191

กิจกรรม วจิยัเพือ่ขบัเคลือ่นผลติภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 รอ้ยละ 80                    4.5191

8. กระทรวงวฒันธรรม                    9.7500

8.1 กรมส่งเสริมวฒันธรรม                    9.7500

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัทางวฒันธรรม                    9.7500

กิจกรรม การส่งเสริม สนบัสนุนทนุวจิยัเพือ่ด าเนินโครงการวจิยัทางวฒันธรรม เรื่อง 3                    9.7500

9. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  84.8243

9.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ                  84.2620

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัมุง่เป้า                  84.2620

กิจกรรม วจิยัและพฒันามุง่เป้า ตน้แบบ 10                  84.2620

9.2 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    0.5623

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งนวตักรรมหรือใชป้ระโยชน์                    0.5623

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ราย 2                    0.5623
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10. กระทรวงศึกษาธิการ                 337.6465

10.1 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                    0.3250

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.3250

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 2                    0.3250

10.2 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    8.1663

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   8.1663

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 9                    8.1663

10.3 สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์                  34.4426

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 34.4426

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 13                  34.4426

10.4 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์                    1.9500

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.9500

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 7                    1.9500

10.5 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                    3.3840

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.3840

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่งัยนื โครงการ 11                    3.3840

10.6 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี                    4.4146

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.4146

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง  สงัคม  และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 11                    4.4146

10.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ                    5.5798

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.5798

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 8                    5.5798
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10.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย                    8.4765

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   8.4765

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 13                    8.4765

10.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                    1.0582

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.0582

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 3                    1.0582

10.10 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                    4.7520

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.7520

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 14                    4.7520

10.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    3.4736

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.4736

กิจกรรม  การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    3.4736

10.12 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                    3.2754

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.2754

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 9                    3.2754

10.13 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    5.0950

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.0950

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 6                    5.0950

10.14 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    3.1448

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.1448

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 5                    3.1448
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

10.15 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                    2.9864

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.9864

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 12                    2.9864

10.16 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย์                  10.8048

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 10.8048

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 24                  10.8048

10.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                    4.8314

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.8314

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    4.8314

10.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    1.6250

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.6250

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 5                    1.6250

10.19 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    1.7930

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.7930

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 7                    1.7930

10.20 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    1.5676

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.5676

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 2                    1.5676

10.21 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                    1.7864

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.7864

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 14                    1.7864
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

10.22 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                    4.5361

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.5361

กิจกรรม การิจยัและพฒันาความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่งัยนื โครงการ 6                    4.5361

10.23 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                    4.4458

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.4458

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 14                    4.4458

10.24 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    1.2890

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.2890

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    1.2890

10.25 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    3.9341

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.9341

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 5                    3.9341

10.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด                    1.7248

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.7248

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 3                    1.7248

10.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    2.4097

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.4097

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 3                    2.4097

10.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                  13.1065

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                 13.1065

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 16                  13.1065
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

10.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    0.8575

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.8575

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 2                    0.8575

10.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                    0.2080

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.2080

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 1                    0.2080

10.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    1.2923

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.2923

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    1.2923

10.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ                    2.2662

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.2662

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 6                    2.2662

10.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    1.6317

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.6317

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 5                    1.6317

10.34 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                    2.7309

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.7309

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 7                    2.7309

10.35 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                    0.2400

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.2400

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 1                    0.2400
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

10.36 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                    2.0475

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.0475

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 12                    2.0475

10.37 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                    6.5674

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   6.5674

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 20                    6.5674

10.38 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                  11.7213

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 11.7213

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 20                  11.7213

10.39 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    1.1092

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.1092

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    1.1092

10.40 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                    9.7928

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   9.7928

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 28                    9.7928

10.41 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                    1.3201

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.3201

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 2                    1.3201

10.42 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    2.0433

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.0433

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 3                    2.0433
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.43 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                    1.8371

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.8371

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 3                    1.8371

10.44 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                    3.0000

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.0000

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 2                    3.0000

10.45 มหาวทิยาลยัมหดิล                    4.6969

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.6969

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 2                    4.6969

10.46 มหาวทิยาลยับูรพา                  19.9947

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 19.9947

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื รอ้ยละ 70                  19.9947

10.47 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                    4.5087

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.5087

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    4.5087

10.48 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                  12.1542

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 12.1542

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คงทางสงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 13                  12.1542

10.49 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  26.9804

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 26.9804

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 16                  26.9804
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.50 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                    0.1950

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.1950

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 1                    0.1950

10.51 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  49.5056

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 49.5056

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 8                  49.5056

10.52 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                    8.8146

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   8.8146

กิจกรรม การวจิยัเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 11                    8.8146

10.53 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    5.5000

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.5000

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 4                    5.5000

10.54 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                  12.2527

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 12.2527

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 5                  12.2527

11. กระทรวงสาธารณสุข                  50.2619

11.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                    5.1849

โครงการที ่1 : โครงการวจิยันวตักรรมเพือ่เสริมสรา้งความรูใ้นการดูแลสุขภาพ

ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร

                   5.1849

กิจกรรม การศึกษา  วจิยันวตักรรมเพือ่เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ เรื่อง 4                    5.1849

11.2 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ                    3.1168

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นระบบบริการสุขภาพ                    3.1168

กิจกรรม การวจิยัและพฒันานวตักรรม เพือ่แกไ้ขปญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤตกิรรมสุขภาพ

เรื่อง 5                    3.1168
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เป้าหมาย
งบประมาณ

11.3 กรมอนามยั                    0.4602

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยั

สิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการมสุีขภาพดขีองประชาชนทกุกลุม่วยั

                   0.4602

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยั

สิง่แวดลอ้ม

โครงการ 1                    0.4602

11.4 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข                  40.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัดา้นสุขภาพเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคม ชุมชน 

ความม ัน่คงและคุณภาพชีวติ

                 40.0000

กิจกรรม วจิยัมุง่เป้าดา้นสุขภาพและความม ัน่คง สงัคม และพฒันาทีย่ ัง่ยนื รอ้ยละ 30                  40.0000

11.5 สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    1.5000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ดา้นความม ัน่คงของวคัซนี                    1.5000

กิจกรรม วจิยัเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ดา้นความม ัน่คงของวคัซนี เรื่อง 2                    1.5000

12. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง               1,056.2724

12.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ               1,056.2724

โครงการที ่1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการและจดัการ

ผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์

              1,056.2724

กิจกรรม บูรณาการงบประมาณการวจิยั โครงการ 252               1,056.2724

13. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 400.0000

13.1 กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 400.0000

โครงการที ่1 : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 400.0000

กิจกรรม ทนุวจิยัมุง่เป้า ทนุ/โครงการ 200                 400.0000

ตวัช้ีวดัที่ 2.3 : แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพื้นที่ชุมชน/สงัคม ไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

             2,961.3773

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.3.1 : การจดัการความรูก้ารวิจยั เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาชุมชน

และสงัคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

             2,961.3773

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาชุมชนและสงัคมรอ้ยละ 70 

ของโครงการ

              2,961.3773

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                 351.0071

1.1 ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์                 351.0071

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                 351.0071

กิจกรรม สนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพือ่ขบัเคลือ่นการวจิยัและพฒันา โครงการ 11                 351.0071

2. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา                    4.9762

2.1 กรมพลศึกษา                    1.9763

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นกีฬา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

                   1.9763
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เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม วจิยั และพฒันา นวตักรรม ดา้นกีฬา นนัทนาการ และวทิยาศาสตร์

การกีฬา

เรื่อง 2                    1.9763

2.2 สถาบนัการพลศึกษา                    2.9999

โครงการที ่1 : โครงการบริหารงานวจิยั                    2.9999

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ เรื่อง 9                    2.9999

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                    1.4416

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                    1.4416

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหา

และสรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคม

                   1.4416

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม เรื่อง 1                    1.4416

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 189.8844

4.1 กรมการขา้ว                  23.5613

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติขา้ว                  23.5613

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั โครงการ 2                  23.5613

4.2 กรมประมง                    1.3420

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการประมง                    1.3420

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ตามยุทธศาสตรป์ระเทศ โครงการ 2                    1.3420

4.3 กรมปศุสตัว ์                    9.2004

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมดา้นปศุสตัว ์                    9.2004

กิจกรรม วจิยัและนวตักรรม โครงการ 18                    9.2004

4.4 กรมพฒันาทีด่นิ                    3.3596

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพทางดา้นดนิ                    3.3596

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพทางดา้นดนิ เรื่อง 13                    3.3596

4.5 กรมวชิาการเกษตร                 152.4211

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชนเ์พือ่เพิม่

ประสทิธิภาพการผลติพชื

                152.4211

กิจกรรม วจิยัและพฒันาองคค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการผลติพชืใหม้ปีระสทิธิภาพ แผนงานวจิยั/

โครงการวจิยั

เดีย่ว

54                 152.4211

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  40.1979

5.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่                    6.2649

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาการเพิม่มลูค่าการผลติทรพัยากรและศกัยภาพ

การกกัเก็บสารมลพษิของป่าชายเลนและป่าชายฝัง่

                   6.2649

กิจกรรม ศึกษาการเพิม่มลูค่าการผลติทรพัยากรและศกัยภาพการกกัเก็บ

สารมลพษิของป่าชายเลนและป่าชายฝัง่

โครงการ 2                    6.2649
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เป้าหมาย
งบประมาณ

5.2 กรมป่าไม ้                    1.7791

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมในงานดา้นป่าไม ้                    1.7791

กิจกรรม จดัการความรูก้ารวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม โครงการ 3                    1.7791

5.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                  32.1539

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม                  32.1539

กิจกรรม วจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 9                  32.1539

6. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    2.9599

6.1 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ                    1.7323

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถ และศกัยภาพในการวดัความยาว

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหภ้าคอุตสาหกรรมและหอ้งปฏบิตักิารเครือข่าย

                   1.7323

กิจกรรม พฒันาขดีความสามารถ และศกัยภาพในการวดัความยาว

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหภ้าคอุตสาหกรรม และหอ้งปฏบิตักิารเครือข่าย

รายการวดั 1                    1.7323

6.2 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    1.2276

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งนวตักรรมหรือใชป้ระโยชน์                    1.2276

กิจกรรม การวจิยัต่อยอดเพือ่การสรา้งนวตักรรมและการใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 100                    1.2276

7. กระทรวงศึกษาธิการ               1,770.6030

7.1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                    1.2065

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2065

กิจกรรม วจิยัระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน รอ้ยละ 50                    1.2065

7.2 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  80.6000

โครงการที ่1 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    1.6000

กิจกรรม ส่งเสริมงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา

อาชีวศึกษา

เรื่อง 3                    1.6000

โครงการที ่2 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                  79.0000

กิจกรรม ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงาน 2,800                  79.0000

7.3 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 657.3056

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                657.3056

กิจกรรม สนบัสนุนการวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษา โครงการ 510                 657.3056

7.4 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                  11.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 11.0000

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม และ

เพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 30                  11.0000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

7.5 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                  22.1310

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 22.1310

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 19                  22.1310

7.6 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                    0.2393

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.2393

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 1                    0.2393

7.7 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    1.5368

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.5368

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 4                    1.5368

7.8 สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์                    3.1009

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.1009

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    3.1009

7.9 มหาวทิยาลยันครพนม                    3.5000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.5000

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 3                    3.5000

7.10 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                    2.1378

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.1378

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 6                    2.1378
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เป้าหมาย
งบประมาณ

7.11 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี                    2.7980

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.7980

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                    2.7980

7.12 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                    2.8816

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.8816

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการ 7                    2.8816

7.13 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                    5.7195

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.7195

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 14                    5.7195

7.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ                    2.9240

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.9240

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 4                    2.9240

7.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย                  13.0866

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 13.0866

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 13                  13.0866

7.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                    5.3577

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.3577

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 12                    5.3577
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    7.5857

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   7.5857

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 27                    7.5857

7.18 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                    3.4974

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.4974

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 6                    3.4974

7.19 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    8.5674

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   8.5674

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 9                    8.5674

7.20 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    1.1540

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.1540

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    1.1540

7.21 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                    5.4955

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.4955

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 20                    5.4955

7.22 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                    3.3013

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.3013

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                    3.3013
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.23 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย์                  19.1373

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 19.1373

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 38                  19.1373

7.24 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                    7.1205

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   7.1205

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                    7.1205

7.25 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    1.8363

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.8363

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 7                    1.8363

7.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    4.4834

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.4834

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 16                    4.4834

7.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                    7.8822

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   7.8822

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 9                    7.8822

7.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                  10.3415

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 10.3415

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 12                  10.3415
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                    7.0217

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   7.0217

กิจกรรม การจดัการการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 29                    7.0217

7.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                    1.0563

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.0563

กิจกรรม การจดัการวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชน สงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    1.0563

7.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                    7.4307

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   7.4307

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 22                    7.4307

7.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    4.8978

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.8978

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 13                    4.8978

7.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    2.8250

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.8250

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    2.8250

7.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด                  11.7051

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 11.7051

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 36                  11.7051
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    0.8059

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.8059

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    0.8059

7.36 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                    4.3018

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.3018

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 11                    4.3018

7.37 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    9.6004

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   9.6004

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    9.6004

7.38 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                    2.9643

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.9643

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 11                    2.9643

7.39 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                    4.3845

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.3845

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                    4.3845

7.40 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                  34.5911

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 34.5911

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 47                  34.5911

152



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.41 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                    1.5321

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.5321

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                    1.5321

7.42 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    5.3088

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   5.3088

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 14                    5.3088

7.43 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ                    1.6576

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.6576

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 6                    1.6576

7.44 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                    4.6109

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.6109

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                    4.6109

7.45 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์                  10.1942

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 10.1942

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 14                  10.1942

7.46 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                  11.7561

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 11.7561

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 38                  11.7561
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.47 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                    4.9687

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   4.9687

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 10                    4.9687

7.48 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                    1.2541

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.2541

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 9                    1.2541

7.49 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                  12.6383

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 12.6383

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 24                  12.6383

7.50 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                    6.5659

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   6.5659

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 14                    6.5659

7.51 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    6.9336

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   6.9336

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 23                    6.9336

7.52 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                  12.7013

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 12.7013

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 33                  12.7013
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                    1.4047

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.4047

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 5                    1.4047

7.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  16.9928

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 16.9928

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 44                  16.9928

7.55 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    3.7215

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   3.7215

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 5                    3.7215

7.56 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    0.7248

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   0.7248

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 2                    0.7248

7.57 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                  12.1134

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 12.1134

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 13                  12.1134

7.58 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั                  49.8003

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 49.8003

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 137                  49.8003
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.59 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                  11.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 11.0000

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 20                  11.0000

7.60 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                    1.5989

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.5989

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 4                    1.5989

7.61 มหาวทิยาลยับูรพา                  35.2026

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 35.2026

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

รอ้ยละ 70                  35.2026

7.62 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                    1.9325

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   1.9325

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 6                    1.9325

7.63 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  25.2068

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 25.2068

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 9                  25.2068

7.64 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                  26.7226

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 26.7226

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 5                  26.7226
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.65 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  27.0586

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 27.0586

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 18                  27.0586

7.66 มหาวทิยาลยัพะเยา                    6.2164

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   6.2164

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 22                    6.2164

7.67 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  56.5766

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 56.5766

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 8                  56.5766

7.68 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                 274.1431

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                274.1431

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 32                 274.1431

7.69 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                  13.8000

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                 13.8000

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 10                  13.8000

7.70 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                    8.2635

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   8.2635

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 18                    8.2635
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.71 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    2.9975

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   2.9975

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 5                    2.9975

7.72 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                 119.1280

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                119.1280

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 12                 119.1280

7.73 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                    8.3644

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นสงัคม ชุมชน ความม ัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ

                   8.3644

กิจกรรม การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการ 21                    8.3644

8. กระทรวงสาธารณสุข                  22.7650

8.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  13.8600

โครงการที ่1 : โครงการวจิยันวตักรรมเพือ่เสริมสรา้งความรูใ้นการดูแลสุขภาพ

ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร

                 13.8600

กิจกรรม การศึกษา  วจิยั  จดัการความรูเ้พือ่แกไ้ขปญัหาดา้นสาธารณสุข เรื่อง 4                  13.8600

8.2 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ                    4.2250

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

ดา้นการบริหารกองทนุและการพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพ

                   4.2250

กิจกรรม สนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาวจิยัสรา้งองคค์วามรู ้ดา้นการบริหารกองทนุ

และพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพ

เรื่อง 1                    4.2250

8.3 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ                    4.6800

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัเพือ่พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน                    4.6800

กิจกรรม การศึกษาวจิยัใหค้วามรูแ้ละพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน เรื่อง 1                    4.6800

9. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                 159.5772

9.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ                 156.4946

โครงการที ่1 : โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการ

และจดัการผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์

                156.4946

กิจกรรม บริหารจดัการผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ผลงาน 100                 156.4946
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  
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เป้าหมาย
งบประมาณ

9.2 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ                    3.0826

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและความม ัน่คง                    3.0826

กิจกรรม การวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและความม ัน่คง รอ้ยละ 80                    3.0826

10. หน่วยงานของรฐัสภา                  37.9543

10.1 สถาบนัพระปกเกลา้                  37.9543

โครงการที ่1 : โครงการการสรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาประชาธิปไตย                  37.9543

กิจกรรม การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการผลติผลงานวจิยั โครงการ 28                  37.9543

11. หน่วยงานของศาล                    2.9310

11.1 ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ                    2.9310

โครงการที ่1 : โครงการวจิยั                    2.9310

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาวชิาการรฐัธรรมนูญ เรื่อง 3                    2.9310

12. รฐัวสิาหกิจ                 377.0797

12.1 การเคหะแหง่ชาติ                    7.0165

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นสงัคม และความม ัน่คงของมนุษย์                    7.0165

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาดา้นทีอ่ยู่อาศยั เรื่อง 2                    7.0165

12.2 องคก์ารสวนสตัว ์                    0.3835

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาแกไ้ขปญัหาและลดผลกระทบระหว่างสตัวป่์ากบัชุมชน                    0.3835

กิจกรรม เพือ่แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหว่างสตัวป่์าสงวน สตัวป่์าคุม้ครอง

กบัชุมชน

โครงการ 1                    0.3835

12.3 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย                 369.6797

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่เสริมสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

และคุณภาพชีวติประชาชน

                369.6797

กิจกรรม โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 

OTOP ดว้ย วทน. 5 ภูมภิาค

ราย 1000                  48.0000

กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน คน 2500                  71.6000

กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ราย 5                  14.8152

กิจกรรม การจดัการสถานีเพือ่ถ่ายทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ราย 3500                  42.6814

กิจกรรม โครงการศูนยท์ดสอบการสลายตวัทางชีวภาพ คน 2                  22.5850

กิจกรรม โครงการโรงงานน าร่องมาตรฐาน ส าหรบัผลติผลติภณัฑไ์ดจ้ากผลผลติ

งานวจิยั ระยะที ่1- สายการผลติเครื่องดืม่และสายการผลติผลไมอ้บแหง้

ราย 800                  98.5299

กิจกรรม โครงการคลงัทรพัยากรชีวภาพเพือ่การต่อยอดเชิงพาณิชย ์ระยะที ่2 สายพนัธุ์ 120                    2.0000

กิจกรรม โครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสาหร่าย วว. สายพนัธุ์ 4                  34.5282

กิจกรรม โครงการแกไ้ขปญัหาการเขา้ถงึเทคโนโลยอีาหารแปรรูปของ SMEs 

ในพื้นที่

ราย 200                    3.0000

กิจกรรม โครงการวจิยัและพฒันาสารสกดัทีม่ฤีทธิ์ต่อโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงั 

ส าหรบัผูสู้งอายุ

ชนิด 3                    3.5000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม โครงการศูนยต์น้แบบการบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบครบวงจร

เรื่อง 3                    3.5000

กิจกรรม โครงการพฒันานวตักรรมวสัดุจากทรพัยากรธรรมชาตแิละของเหลอืทิ้ง

จากธรรมชาติ

ชิ้น 4                  15.8400

กิจกรรม โครงการ Non-Thermal Plasma เพือ่ผูป้ระกอบการอญัมณี SMEs เรื่อง 1                    9.1000
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : วิจยัและพฒันาเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ              3,944.9829

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : องคค์วามรูท้ี่ไดส้ามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิในระดบัชาต ิ

และระดบันานาชาต ิรอ้ยละ 50

             1,407.8118

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.1 : วิจยัพื้นฐานเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวิชาการ

เชิงลึกที่มีศกัยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

ศิลปวฒันธรรม คณุธรรม และจริยธรรม

             1,407.8118

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาต ิและนานาชาต ิ

รอ้ยละ 50

              1,407.8118

1. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา                    1.8561

1.1 กรมพลศึกษา                    0.5106

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่สะสมองคค์วามรูด้า้นกีฬา 

นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

                   0.5106

กิจกรรม วจิยั และพฒันาเพือ่สะสมองคค์วามรูด้า้นกีฬา นนัทนาการ 

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

เรื่อง 1                    0.5106

1.2 สถาบนัการพลศึกษา                    1.3455

โครงการที ่1 : โครงการบริหารงานวจิยั                    1.3455

กิจกรรม จดัท างานวจิยัและงานสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรู ้

ทีม่ศีกัยภาพ

เรื่อง 3                    1.3455

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 152.7207

2.1 กรมการขา้ว                    3.7089

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว                    3.7089

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐาน โครงการ 2                    3.7089

2.2 กรมประมง                    9.4422

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                    9.4422

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งหรือสะสมองคค์วามรู ้ โครงการ 40                    9.4422

2.3 กรมปศุสตัว ์                  14.1774

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์                  14.1774

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน โครงการ 15                  14.1774

2.4 กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร                  16.8447

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง                  16.8447

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง โครงการ 11                  16.8447

2.5 กรมพฒันาทีด่นิ                    7.2087

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรู ้

ทางดา้นการพฒันาทีด่นิ

                   7.2087

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูท้างดา้นการพฒันาทีด่นิ เรื่อง 24                    7.2087
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เป้าหมาย
งบประมาณ

2.6 กรมวชิาการเกษตร                  83.8351

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

การผลติพชื

                 83.8351

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพในการผลติพชื  

(วจิยัพื้นฐาน)

แผนงานวจิยั/

โครงการวจิยั

เดีย่ว

36                  83.8351

2.7 กรมหมอ่นไหม                  17.5037

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหมอ่นไหม                  17.5037

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานดา้นหมอ่นไหม รอ้ยละ 100                  17.5037

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  12.3954

3.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่                    7.7997

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่

                   7.7997

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่

โครงการ 2                    7.7997

3.2 กรมป่าไม ้                    4.5957

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งฐานความรูใ้นงานดา้นป่าไม ้                    4.5957

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน โครงการ 6                    4.5957

4. กระทรวงพาณิชย์                    3.8475

4.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    3.8475

โครงการที ่1 : โครงการการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยัและพฒันาเพือ่เป็น

องคค์วามรูใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

                   3.8475

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถ

ของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัอย่างครบวงจร

เรื่อง 3                    3.8475

5. กระทรวงวฒันธรรม                    2.4755

5.1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                    2.4755

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม                    2.4755

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานทางวฒันธรรม เรื่อง 9                    2.4755

6. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 215.2552

6.1 ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                    7.8411

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ดา้นความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

                   7.8411

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานทางดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี รอ้ยละ 80                    7.8411

6.2 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ                 157.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานทีส่  าคญั                 157.0000

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีาน ฉบบั 175                 157.0000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

6.3 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ                    9.8500

โครงการที ่1 : โครงการพฒันางานวจิยัทางดา้นมาตรวทิยาเพือ่สรา้งและสะสม

องคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

                   9.8500

กิจกรรม พฒันางานวจิยัทางดา้นมาตรวทิยาเพือ่สรา้ง / สะสมองคค์วามรู ้

ทีม่ศีกัยภาพ

โครงการ 1                    9.8500

6.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  21.7262

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                  21.7262

กิจกรรม การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ รอ้ยละ 100                  21.7262

6.5 สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)                    9.2930

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานทีม่ศีกัยภาพ

สู่การประยุกตใ์ชป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมดว้ยแสงซนิโครตรอน

                   9.2930

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานทีม่ศีกัยภาพ

สู่การประยุกตใ์ชป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมดว้ยแสงซนิโครตรอน

เรื่อง 2                    9.2930

6.6 สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    9.5449

โครงการที ่1 : โครงการพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์                    9.5449

กิจกรรม การพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์ โครงการ 19                    9.5449

7. กระทรวงศึกษาธิการ                 508.3263

7.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                    0.7029

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา                    0.7029

กิจกรรม งานวจิยัและพฒันา โครงการ 3                    0.7029

7.2 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา                    6.8400

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวจิยั                    6.8400

กิจกรรม การด าเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ เรื่อง 1                    6.8400

7.3 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  11.7040

โครงการที ่1 : โครงการผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                  11.7040

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละเผยแพร่ผลงานวจิยั

สู่สาธารณชน

ผลงาน 29                  11.7040

7.4 สถาบนัวทิยาลยัชุมชน                    0.4080

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.4080

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.4080

7.5 มหาวทิยาลยันเรศวร                  24.8910

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  24.8910

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

รอ้ยละ 50                  24.8910
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งบประมาณ

7.6 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                    6.0950

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    6.0950

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 17                    6.0950

7.7 มหาวทิยาลยัรามค าแหง                  11.6417

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  11.6417

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 9                  11.6417

7.8 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                    2.4427

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.4427

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 3                    2.4427

7.9 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    3.4630

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.4630

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    3.4630

7.10 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์                    2.5459

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.5459

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    2.5459

7.11 มหาวทิยาลยันครพนม                    1.2279

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2279

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    1.2279

7.12 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                    1.0613

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.0613

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 9                    1.0613

7.13 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี                    2.7146

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.7146

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    2.7146

7.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                    2.1102

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.1102

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 3                    2.1102
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7.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                    3.4808

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.4808

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    3.4808

7.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ                    4.0445

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.0445

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    4.0445

7.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย                    1.5490

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.5490

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    1.5490

7.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                    5.7459

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.7459

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 14                    5.7459

7.19 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                    1.0520

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.0520

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 3                    1.0520

7.20 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    0.2125

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.2125

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.2125

7.21 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                    5.9489

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.9489

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 14                    5.9489

7.22 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    0.6500

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.6500

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 2                    0.6500

7.23 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    5.6488

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.6488

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    5.6488
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งบประมาณ

7.24 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                    0.2550

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.2550

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึทีม่ศีกัยภาพ

ตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.2550

7.25 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา                    3.0856

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.0856

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    3.0856

7.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                    8.9652

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    8.9652

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    8.9652

7.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    0.3600

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.3600

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.3600

7.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    2.4506

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.4506

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั รวมถงึดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

ศิลปวฒันธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

โครงการ 9                    2.4506

7.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                    0.2000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.2000

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.2000

7.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    0.5135

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.5135

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.5135

7.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                    1.0191

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.0191

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    1.0191
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                    1.3483

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.3483

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    1.3483

7.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                    3.1938

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.1938

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 9                    3.1938

7.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    1.6096

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.6096

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    1.6096

7.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    1.2750

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2750

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    1.2750

7.36 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด                    4.6241

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.6241

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 11                    4.6241

7.37 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                    2.2709

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.2709

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    2.2709

7.38 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                    1.9932

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.9932

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    1.9932

7.39 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                    0.2845

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

                   0.2845

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.2845
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.40 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    0.4136

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.4136

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.4136

7.41 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                    1.3187

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.3187

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    1.3187

7.42 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                    6.7461

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    6.7461

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    6.7461

7.43 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                    0.2894

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.2894

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 1                    0.2894

7.44 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    1.6849

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.6849

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    1.6849

7.45 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ                    0.6402

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.6402

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 2                    0.6402

7.46 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                    2.1472

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.1472

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 13                    2.1472

7.47 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์                    1.2660

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2660

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 5                    1.2660

7.48 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    1.2089

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2089

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    1.2089
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.49 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                    3.3000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.3000

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 10                    3.3000

7.50 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                    4.3996

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.3996

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 12                    4.3996

7.51 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                    1.0548

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.0548

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 5                    1.0548

7.52 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                    2.5806

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.5806

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    2.5806

7.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                    5.5839

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.5839

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 13                    5.5839

7.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    1.8530

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.8530

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 8                    1.8530

7.55 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                    9.1102

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    9.1102

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 20                    9.1102

7.56 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                    2.0694

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.0694

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 6                    2.0694

7.57 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  15.5884

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  15.5884

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 53                  15.5884
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.58 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    7.5464

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.5464

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 10                    7.5464

7.59 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    2.9520

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.9520

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 14                    2.9520

7.60 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                  32.5276

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  32.5276

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 43                  32.5276

7.61 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                    6.6383

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    6.6383

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 15                    6.6383

7.62 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                    3.3614

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.3614

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 4                    3.3614

7.63 มหาวทิยาลยัมหดิล                  61.6928

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  61.6928

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 40                  61.6928

7.64 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  10.7440

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  10.7440

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 22                  10.7440

7.65 มหาวทิยาลยับูรพา                  11.2929

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  11.2929

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

รอ้ยละ 50                  11.2929

7.66 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                    2.1500

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.1500

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    2.1500
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.67 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  53.7344

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  53.7344

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 38                  53.7344

7.68 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                  15.9225

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  15.9225

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 20                  15.9225

7.69 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                    7.3774

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.3774

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 20                    7.3774

7.70 มหาวทิยาลยัพะเยา                    8.4677

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    8.4677

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 34                    8.4677

7.71 สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา                    0.4250

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.4250

กิจกรรม วจิยัพื้นฐาน โครงการ 1                    0.4250

7.72 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  21.4984

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  21.4984

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 97                  21.4984

7.73 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  15.6792

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  15.6792

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 15                  15.6792

7.74 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                    5.6370

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.6370

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 14                    5.6370

7.75 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                    5.3272

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.3272

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 12                    5.3272
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7.76 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                  11.5896

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  11.5896

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 15                  11.5896

7.77 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    2.6048

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.6048

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    2.6048

7.78 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                    7.5944

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.5944

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 20                    7.5944

7.79 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                    6.6794

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    6.6794

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึ

ทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการวจิยั 50                    6.6794

7.80 สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)                    6.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    6.0000

กิจกรรม บริการวชิาการวจิยัดา้นการคา้และการพฒันา เรื่อง 2                    6.0000

8. กระทรวงสาธารณสุข                  60.8256

8.1 กรมการแพทย์                  10.4534

โครงการที ่1 : โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการศึกษาวจิยั                  10.4534

กิจกรรม ศึกษา ประเมนิ พฒันา องคค์วามรูด้า้นการแพทย ์การวจิยัพื้นฐาน เรื่อง 19                  10.4534

8.2 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                  17.7210

โครงการที ่1 : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ีม่คีวามเป็นเลศิ

                 17.7210

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ รอ้ยละ 80                  17.7210

8.3 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ                    2.0810

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นระบบบริการสุขภาพ                    2.0810

กิจกรรม วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

(การวจิยัพื้นฐาน)

เรื่อง 7                    2.0810

8.4 กรมสุขภาพจติ                    9.6043

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี

ดา้นสุขภาพจติ

                   9.6043

กิจกรรม วจิยัและเผยแพร่ดา้นสุขภาพจติ เรื่อง 3                    9.6043
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

8.5 กรมอนามยั                  12.4659

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยันวตักรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยั

สิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นฐานความรูใ้นการพฒันา

                 12.4659

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัพื้นฐานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม โครงการ 11                  12.4659

8.6 สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    8.5000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัพฒันาวคัซนีเป้าหมายของประเทศ                    8.5000

กิจกรรม วจิยัพฒันาวคัซนีเป้าหมายของประเทศ เรื่อง 6                    8.5000

9. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                    0.6300

9.1 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ                    0.6300

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ                    0.6300

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ รอ้ยละ 80                    0.6300

10. รฐัวสิาหกิจ                 157.5393

10.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์                    2.2756

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยั และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชื

และความหลากหลายทางชีวภาพ

                   2.2756

กิจกรรม วจิยัพื้นฐานทางดา้นพชืและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ 6                    2.2756

10.2 องคก์ารสวนสตัว ์                    2.8090

โครงการที ่1 : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป่์า                    2.8090

กิจกรรม การศึกษาวจิยัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู และสรา้งความม ัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (วจิยัพื้นฐาน)

โครงการ 3                    2.8090

10.3 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย                 152.2844

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                 152.2844

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเกษตรเพือ่ชุมชน บทความ 10                  45.9599

กิจกรรม วจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สุขภาพ บทความ 2                  22.3335

กิจกรรม วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้ม บทความ 12                  33.7019

กิจกรรม วจิยัและพฒันานวตักรรมวสัดุและวศิวกรรม บทความ 19                  18.3123

กิจกรรม วจิยัและพฒันายาสมนุไพรและเวชส าอาง บทความ 9                  31.9768

10.4 องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ                    0.1703

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัและรวบรวมองคค์วามรูด้า้นธรรมชาติ                    0.1703

กิจกรรม ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพชืและสตัวบ์ริเวณทุ่งหลวงรงัสติ เรื่อง 1                    0.1703

11. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 291.3325

11.1 กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 291.3325

โครงการที ่1 : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 291.3325

กิจกรรม ทนุวจิยัเชิงวชิาการ ทนุ/โครงการ 180                 291.3325
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12. สภากาชาดไทย                    0.6077

12.1 สภากาชาดไทย                    0.6077

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.6077

กิจกรรม การวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามารูท้างดา้นวชิาการเชิงลกึทีม่ ี

ศกัยภาพตามสาขาการวจิยั

โครงการ 7                    0.6077

ตวัช้ีวดัที่ 3.2 : องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชิงลึกหรือน าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

             2,537.1711

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.2.1 : วิจยัประยุกตเ์ชิงลึกหรือตอ่ยอดเพื่อน าไปใช้

แกไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

             2,537.1711

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการวจิยัทีส่ามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิงลกึหรือน าไปใช ้

แกไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

              2,537.1711

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                    8.3700

1.1 ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                    8.3700

โครงการที ่1 : โครงการต่อยอดงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ 

และอาหารเพือ่เพิม่ศกัยภาพเกษตรกรไทยผา่นแหล่งเรียนรูส้าธารณะ

                   3.0500

กิจกรรม การต่อยอดงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และอาหาร

เพือ่เพิม่ศกัยภาพเกษตรกรไทยผา่นแหล่งเรียนรูส้าธารณะ

เรื่อง 1                    3.0500

โครงการที ่2 : โครงการศึกษาแนวทางจดัท าดชันีชี้วดัขดีความสามารถดา้นความคดิ

สรา้งสรรคข์องประเทศ (Thailand Crativity Index)

                   3.3200

กิจกรรม การศึกษาแนวทางการจดัท าดชันีชี้วดัขดีความสามารถดา้นความคดิ

สรา้งสรรคข์องประเทศไทย

ฉบบั 1                    3.3200

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft)                    2.0000

กิจกรรม การพฒันาอุตสาหกรรมรายสาขา (Craft) ฉบบั 1                    2.0000

2. กระทรวงการคลงั                    3.9641

2.1 ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ                    1.7120

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหน้ีสาธารณะ                    1.7120

กิจกรรม โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหน้ี

สาธารณะ

ครัง้ 1                    1.7120

2.2 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั                    2.2521

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกิจ 

เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

                   2.2521

กิจกรรม การวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกิจ โครงการ 2                    2.2521

3. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา                    0.8100

3.1 สถาบนัการพลศึกษา                    0.8100

โครงการที ่1 : โครงการบริหารงานวจิยั                    0.8100
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กิจกรรม วจิยัประยุกตเ์พือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน เรื่อง 2                    0.8100

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 631.8417

4.1 กรมการขา้ว                 198.3486

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว                 198.3486

กิจกรรม การวจิยัประยุกต์ โครงการ 34                 198.3486

4.2 กรมประมง                  13.3171

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                  13.3171

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ โครงการ 54                  13.3171

4.3 กรมปศุสตัว ์                    9.1321

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นปศุสตัว ์                    9.1321

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ โครงการ 11                    9.1321

4.4 กรมพฒันาทีด่นิ                  27.0952

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัประยุกตแ์ละต่อยอดงานวชิาการดา้นพฒันาทีด่นิ

เพือ่แกป้ญัหาใหก้บัเกษตรกร

                 27.0952

กิจกรรม วจิยัประยุกตแ์ละต่อยอดงานวชิาการดา้นการพฒันาทีด่นิเพือ่แกป้ญัหา

ใหก้บัเกษตรกร

เรื่อง 52                  27.0952

4.5 กรมวชิาการเกษตร                 281.8983

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

การผลติพชื

                281.8983

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพในการผลติพชื 

(วจิยัประยุกต)์

แผนงานวจิยั/

โครงการวจิยั

เดีย่ว

137                 281.8983

4.6 กรมหมอ่นไหม                  15.2804

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหมอ่นไหม                  15.2804

กิจกรรม การวจิยัประยุกตด์า้นหมอ่นไหม รอ้ยละ 100                  15.2804

4.7 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน)                  86.7700

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งองคค์วามรูน้วตักรรม และต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่

บนพื้นทีสู่ง

                 86.7700

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาบนพื้นทีสู่ง โครงการ 42                  86.7700

5. กระทรวงคมนาคม                  68.2353

5.1 กรมทางหลวง                  68.2353

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

                 68.2353

กิจกรรม วจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 7                  68.2353

215



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  12.6102

6.1 กรมป่าไม ้                    4.4879

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้                    4.4879

กิจกรรม วจิยัประยุกต์ โครงการ 6                    4.4879

6.2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                    2.3020

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มใน

พื้นที่

                   2.3020

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 2                    2.3020

6.3 กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                    5.8203

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ทีเ่สือ่มสภาพ

                   5.8203

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สือ่มสภาพ โครงการ 3                    5.8203

7. กระทรวงพาณิชย์                    2.7179

7.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    2.7179

โครงการที ่1 : โครงการการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยัและพฒันา

เพือ่เป็นองคค์วามรูใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

                   2.7179

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถ

ของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัอย่างครบวงจร

เรื่อง 3                    2.7179

8. กระทรวงยุตธิรรม                  10.7117

8.1 ส านกังานกิจการยุตธิรรม                  10.7117

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยุตธิรรม                  10.7117

กิจกรรม ด าเนินการวจิยัประยุกตด์า้นกระบวนการยุตธิรรม เรื่อง 12                  10.7117

9. กระทรวงแรงงาน                    3.0390

9.1 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน                    1.9550

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการ

ดา้นแรงงาน

                   1.9550

กิจกรรม ศึกษาวจิยัทศิทางการจา้งงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เรื่อง 1                    1.9550

9.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                    1.0840

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่การคุม้ครองแรงงานและพฒันามาตรฐาน

แรงงาน

                   1.0840

กิจกรรม ศึกษาวจิยัเพือ่การคุม้ครองแรงงานและพฒันามาตรฐานแรงงาน เรื่อง 1                    1.0840

10. กระทรวงวฒันธรรม                    7.6696

10.1 ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                    4.9399

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    4.9399

กิจกรรม การวจิยัเพือ่พฒันางานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ผลงาน 4                    4.9399
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10.2 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์                    2.7297

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม                    2.7297

กิจกรรม การวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม เรื่อง 10                    2.7297

11. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  52.3079

11.1 กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ                  12.2955

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันา สู่การน าไปใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ

และสงัคม

                 12.2955

กิจกรรม วจิยัและพฒันาเพือ่ประโยชนท์างสงัคมและเศรษฐกิจชุมชน รอ้ยละ 90                  12.2955

11.2 ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                    7.1797

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ดา้นความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

                   7.1797

กิจกรรม วจิยัและพฒันาทางดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี รอ้ยละ 80                    7.1797

11.3 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                  14.0720

โครงการที ่1 : โครงการโปรแกรมบูรณาการวจิยัวทิยาศาสตรอ์วกาศ และพฒันา

เทคโนโลยเีพือ่อุตสาหกรรมอวกาศและการบนิ

                 14.0720

กิจกรรม โปรแกรมบูรณาการวจิยัวทิยาศาสตรอ์วกาศ และพฒันาเทคโนโลยี

เพือ่อุตสาหกรรมอวกาศและการบนิ

รอ้ยละ 20                  14.0720

11.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  12.6937

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                  12.6937

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหาการด าเนินงาน

ทางดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์

ราย 2                  12.6937

11.5 สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)                    6.0670

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเชิงลกึเพือ่น าไปประยุกตใ์ชท้างดา้นเกษตร 

อุตสาหกรรมและการแพทยด์ว้ยแสงซนิโครตรอน

                   6.0670

กิจกรรม การวจิยัและพฒันาเชิงลกึเพือ่น าไปประยุกตใ์ชท้างดา้นเกษตร 

อุตสาหกรรมและการแพทยด์ว้ยแสงซนิโครตรอน

เรื่อง 4                    6.0670

12. กระทรวงศึกษาธิการ                 934.7632

12.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                    1.6240

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา                    1.6240

กิจกรรม ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา โครงการ 2                    1.6240

12.2 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                  23.0945

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางวจิยั บคุลากรทางวจิยั 

และระบบมาตรฐานการวจิยั ท ัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

                 23.0945

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางวจิยับคุลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั รอ้ยละ 80                  23.0945

12.3 มหาวทิยาลยันเรศวร                  12.8930

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  12.8930
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กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

รอ้ยละ 50                  12.8930

12.4 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                    3.2600

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.2600

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 10                    3.2600

12.5 มหาวทิยาลยัรามค าแหง                  28.9734

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  28.9734

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 4                  28.9734

12.6 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    5.7791

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.7791

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 20                    5.7791

12.7 สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์                  70.9961

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  70.9961

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 16                  70.9961

12.8 สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั                    1.4599

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.4599

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 3                    1.4599

12.9 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์                    0.3100

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.3100

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 1                    0.3100

12.10 มหาวทิยาลยันครพนม                    2.7640

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.7640

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 12                    2.7640

12.11 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์                    5.9802

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.9802

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 35                    5.9802
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เป้าหมาย
งบประมาณ

12.12 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี                    4.4726

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.4726

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 6                    4.4726

12.13 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                    4.2340

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.2340

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 6                    4.2340

12.14 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ                    6.7083

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสม องคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    6.7083

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 8                    6.7083

12.15 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย                    8.8174

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    8.8174

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 14                    8.8174

12.16 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                  17.3817

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  17.3817

กิจกรรม วจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 18                  17.3817

12.17 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี                    0.2500

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.2500

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 2                    0.2500

12.18 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    0.6223

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.6223

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 2                    0.6223

12.19 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    2.7800

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.7800

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 6                    2.7800

12.20 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    7.5785

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.5785

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 15                    7.5785
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เป้าหมาย
งบประมาณ

12.21 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์                    0.4250

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.4250

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 1                    0.4250

12.22 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย์                    0.5012

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.5012

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 1                    0.5012

12.23 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร                    4.1403

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.1403

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหา

ของหน่วยงาน

โครงการ 4                    4.1403

12.24 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                    2.5380

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.5380

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 9                    2.5380

12.25 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    1.0313

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.0313

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 3                    1.0313

12.26 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                  10.4414

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  10.4414

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 12                  10.4414

12.27 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    2.4000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.4000

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 2                    2.4000

12.28 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                    1.2320

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2320

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 7                    1.2320

12.29 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต                    0.4250

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.4250

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 1                    0.4250
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เป้าหมาย
งบประมาณ

12.30 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม                  12.0877

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  12.0877

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 26                  12.0877

12.31 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    2.4878

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.4878

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 7                    2.4878

12.32 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์                    4.8463

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.8463

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนิน

ของหน่วยงาน

โครงการ 4                    4.8463

12.33 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด                    1.2200

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.2200

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนิน

ของหน่วยงาน

โครงการ 3                    1.2200

12.34 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                  11.5884

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  11.5884

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาแกไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 11                  11.5884

12.35 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                    0.9419

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.9419

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 3                    0.9419

12.36 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                    0.5900

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.5900

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 2                    0.5900

12.37 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                    3.6725

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.6725

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 6                    3.6725

12.38 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                    1.3834

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.3834

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 4                    1.3834
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

12.39 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                    1.4804

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.4804

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 2                    1.4804

12.40 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                  29.4706

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  29.4706

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 34                  29.4706

12.41 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี                    2.2886

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.2886

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 9                    2.2886

12.42 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    2.5805

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.5805

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินของหน่วยงาน

โครงการ 7                    2.5805

12.43 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ                    5.1301

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.1301

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 10                    5.1301

12.44 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                    1.9761

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.9761

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 7                    1.9761

12.45 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์                    5.0291

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.0291

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 13                    5.0291

12.46 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    3.3585

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    3.3585

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 8                    3.3585

12.47 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                  21.5023

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  21.5023

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 42                  21.5023
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

12.48 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                    1.1900

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    1.1900

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 4                    1.1900

12.49 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                    4.8727

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.8727

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ 24                    4.8727

12.50 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                  13.8420

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  13.8420

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 35                  13.8420

12.51 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                    7.5341

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.5341

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 16                    7.5341

12.52 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    2.9761

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.9761

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 13                    2.9761

12.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                  12.1137

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  12.1137

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 19                  12.1137

12.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                    7.4186

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.4186

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 17                    7.4186

12.55 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  32.0940

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  32.0940

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 87                  32.0940

12.56 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    4.6630

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.6630

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 9                    4.6630
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

12.57 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    4.1804

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.1804

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 15                    4.1804

12.58 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                  32.4517

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  32.4517

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 54                  32.4517

12.59 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                    5.6735

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    5.6735

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 11                    5.6735

12.60 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั                    2.6920

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    2.6920

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 9                    2.6920

12.61 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                  14.5351

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  14.5351

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 16                  14.5351

12.62 มหาวทิยาลยัมหดิล                  46.2315

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  46.2315

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 27                  46.2315

12.63 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  11.8770

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  11.8770

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 25                  11.8770

12.64 มหาวทิยาลยับูรพา                  16.5595

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  16.5595

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

รอ้ยละ 50                  16.5595

12.65 มหาวทิยาลยัทกัษณิ                    4.4052

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    4.4052

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 14                    4.4052
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

12.66 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  25.6704

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  25.6704

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 30                  25.6704

12.67 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                  37.1272

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  37.1272

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 41                  37.1272

12.68 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  15.7794

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  15.7794

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 37                  15.7794

12.69 มหาวทิยาลยัพะเยา                    8.9387

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    8.9387

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 34                    8.9387

12.70 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                 115.3321

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                 115.3321

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 251                 115.3321

12.71 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  37.9981

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  37.9981

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 52                  37.9981

12.72 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  19.1553

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  19.1553

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 27                  19.1553

12.73 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                  30.3665

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  30.3665

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 53                  30.3665

12.74 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ                  27.5238

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  27.5238

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 25                  27.5238
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

12.75 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    7.0862

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    7.0862

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 18                    7.0862

12.76 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                  17.1432

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  17.1432

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 43                  17.1432

12.77 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                  22.5848

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                  22.5848

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหา

การด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 69                  22.5848

13. กระทรวงสาธารณสุข                  82.7668

13.1 กรมการแพทย์                    4.0901

โครงการที ่1 : โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการศึกษาวจิยั                    4.0901

กิจกรรม ศึกษา ประเมนิ พฒันา องคค์วามรูด้า้นการแพทย ์การวจิยัประยุกต์ เรื่อง 4                    4.0901

13.2 กรมควบคุมโรค                  10.0474

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภยั

สุขภาพ

                 10.0474

กิจกรรม ส่งเสริม สนบัสนุน และยกระดบัการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

เรื่อง 19                  10.0474

13.3 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                  21.3105

โครงการที ่1 : โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์

การแพทยท์ีม่คีวามเป็นเลศิ

                 21.3105

กิจกรรม  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาและยกระดบังานวจิยัและนวตักรรมดา้น

วทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พือ่สนบัสนุนการตรวจวนิิจฉยั ควบคุม ป้องกนัรกัษาโรค 

และเสริมสรา้งความเขม้แขง็ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขและชุมชน

เรื่อง 35                  21.3105

13.4 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ                    5.3837

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาดา้นระบบบริการสุขภาพ                    5.3837

กิจกรรม วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

(การวจิยัประยุกต)์

เรื่อง 5                    5.3837

13.5 กรมสุขภาพจติ                    6.3691

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี

ดา้นสุขภาพจติ

                   6.3691

กิจกรรม วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูด้า้นสุขภาพจติ เรื่อง 5                    6.3691
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

13.6 กรมอนามยั                  15.5660

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยันวตักรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยั

สิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นฐานความรูใ้นการพฒันา

                 15.5660

กิจกรรม ส่งเสริมการวจิยัประยุกตด์า้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม โครงการ 7                  15.5660

13.7 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพในการต่อยอดองคค์วามรู ้                  20.0000

กิจกรรม การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยุกต์ รอ้ยละ 30                  20.0000

14. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                    8.4106

14.1 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ                    8.4106

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของส านกังานต ารวจ

แหง่ชาติ

                   8.4106

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์พือ่เพิม่ประสทิธิภาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ รอ้ยละ 80                    8.4106

15. หน่วยงานอสิระของรฐั                    5.2344

15.1 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ                    3.2000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมการวจิยั และพฒันางานดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการทจุริต

                   3.2000

กิจกรรม ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัองคค์วามรู ้ เรื่อง 3                    3.2000

15.2 ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ                    2.0344

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ส่งเสริมและคุม้ครอง

สทิธิมนุษยชน

                   2.0344

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัดา้นสทิธิมนุษยชน เรื่อง 2                    2.0344

16. รฐัวสิาหกิจ                  11.3957

16.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์                    0.9000

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาคน้ควา้และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพฤกษศาสตร์                    0.9000

กิจกรรม ศึกษาคน้ควา้และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพฤกษศาสตร์ โครงการ 2                    0.9000

16.2 องคก์ารสวนสตัว ์                  10.4957

โครงการที ่1 : โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป่์า                  10.4957

กิจกรรม การศึกษาวจิยัการพฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธิภาพ (วจิยัประยุกต)์

โครงการ 7                  10.4957

17. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 692.0000

17.1 กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 692.0000

โครงการที ่1 : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 692.0000

กิจกรรม ทนุวจิยัประยุกต ์ทนุวจิยัทอ้งถิน่ ทนุพฒันากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ช ้ ทนุ/โครงการ 720                 692.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

18. สภากาชาดไทย                    0.3230

18.1 สภากาชาดไทย                    0.3230

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ                    0.3230

กิจกรรม การวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

โครงการ 3                    0.3230
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อที่สนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม              4,389.4820

ตวัช้ีวดัที่ 4.1 : หน่วยงานที่สามารถรบัรองมาตรฐานการวิจยัตา้นตา่งๆ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20                209.7862

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.1.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานวิจยั                209.7862

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรบัรองหรือขึ้นทะเบยีนมาตรฐานการวจิยัเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 20

                209.7862

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  26.9193

1.1 ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                  15.6414

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการวดัปริมาณรงัสใีนระดบั

ปฐมภูมิ

                 15.6414

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพดา้นมาตรวทิยารงัสี รอ้ยละ 80                  15.6414

1.2 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  11.2779

โครงการที ่1 : โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                  11.2779

กิจกรรม โครงการการพฒันาระบบคุณภาพตามหลกัเกณฑว์ธิีการทีด่ี

ในการผลติยา (เภสชัภณัฑร์งัส)ี

รอ้ยละ 100                  11.2779

2. กระทรวงศึกษาธิการ                 116.4669

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    0.0600

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.0600

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานวจิยั โครงการ 1                    0.0600

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    0.9156

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.9156

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานวจิยั โครงการ 1                    0.9156

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                  12.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 12.0000

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานวจิยั โครงการ 2                  12.0000

2.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                  21.0409

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 21.0409

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานวจิยั โครงการ 1                  21.0409

2.5 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  72.4504

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 72.4504

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานวจิยั โครงการ 1                  72.4504
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.6 มหาวทิยาลยัพะเยา                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 10.0000

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานวจิยั โครงการ 1                  10.0000

3. กระทรวงสาธารณสุข                    2.0000

3.1 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข                    2.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยั                    2.0000

กิจกรรม พฒันามาตรฐานการวจิยั แหง่ 100                    2.0000

4. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                  60.4000

4.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ                  60.4000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั 

และมาตรฐานการวจิยัของประเทศ

                 60.4000

กิจกรรม พฒันามาตรฐานการวจิยั มาตรฐานหรือ 

แนวทาง หรือ

ขอ้ก าหนด

3                  60.4000

5. รฐัวสิาหกิจ                    4.0000

5.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย                    4.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัและบคุลากรวจิยั                    4.0000

กิจกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลยขีองการวจิยั

ในสตัวท์ดลองของประเทศ

รายการ 30                    4.0000

ตวัช้ีวดัที่ 4.2 : ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรบัรองมาตรฐาน/การด าเนินการ

วิจยัและพฒันาลดลงเฉลี่ย รอ้ยละ 10

               243.7571

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.2.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานอตุสาหกรรม                243.7571

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูร้บับริการดา้นมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทยีบ/รบัรองมาตรฐาน) 

เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 ต่อปี

                243.7571

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 160.1560

1.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ                 115.8000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศโดยพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นคุณภาพ (NQI) เพือ่นวตักรรมไทย

                115.8000

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศโดยพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานทางดา้นคุณภาพ (NQI) เพือ่นวตักรรมไทย

ระบบ 1                 115.8000

1.2 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ                  44.3560

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National 

Quality Infrastructure: NQI) ของประเทศเพือ่เป็น NQI Hub ในระดบัอาเซยีน

และรองรบัไทยแลนด ์4.0

                 44.3560
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National Quality 

Infrastructure : NQI) ของประเทศ

รายการวดั 4                  44.3560

2. กระทรวงศึกษาธิการ                  71.1011

2.1 มหาวทิยาลยันครพนม                    3.4605

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   3.4605

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม โครงการ 1                    3.4605

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    0.7820

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.7820

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม โครงการ 2                    0.7820

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    9.2200

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   9.2200

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม โครงการ 2                    9.2200

2.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  37.9590

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 37.9590

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม โครงการ 1                  37.9590

2.5 มหาวทิยาลยัพะเยา                  19.6796

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 19.6796

กิจกรรม พฒันาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม โครงการ 1                  19.6796

3. รฐัวสิาหกิจ                  12.5000

3.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย                  12.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัและบคุลากรวจิยั                  12.5000

กิจกรรม โครงการสรา้งศกัยภาพดา้นการตรวจรบัรองผลติภณัฑแ์ละบริการแบบ

ครบวงจร

รายการ 253                  12.5000

ตวัช้ีวดัที่ 4.3 : บคุลากรดา้นการวิจยัและนวตักรรมเพิ่มข้ึนเป็น 100,000 คน              2,405.7664

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.3.1 : พฒันาบคุลากรวิจยัและนวตักรรม              2,405.7664

ตวัชี้วดัที ่1 : การจา้งงานใหมข่องบคุลากรวจิยัและนวตักรรมเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 ต่อปี               2,405.7664

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,616.1462

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,361.4200

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีระยะที ่4

                 18.0000

กิจกรรม จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะที ่4) คน 20                    8.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  
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เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ (ระยะที ่4) คน 200                  10.0000

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีระยะที ่3

                287.9200

กิจกรรม จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิา  ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) คน 275                 283.9200

กิจกรรม จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะ 3) คน 5                    4.0000

โครงการที ่3 : โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรฐับาลดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีระยะ3+

              1,055.5000

กิจกรรม จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะ 3+) คน 70                  28.0000

กิจกรรม จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) คน 925               1,027.5000

1.2 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ                 115.4779

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการวจิยัและนวตักรรมเชิงยุทธศาสตร ์(STEM 

Workforce Agenda)

                115.4779

กิจกรรม พฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คน 200                 115.4779

1.3 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ                 128.2483

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรมแก่บคุลากรในสาขายุทธศาสตรข์องประเทศ

                 55.0000

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรมชัน้สูงตามความตอ้งการในสาขายุทธศาสตรข์องประเทศ

คน 1000                  55.0000

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสริมบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของภาครฐัไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

การแข่งขนัในภาคเอกชน

                 64.0000

กิจกรรม ส่งเสริมการเคลือ่นยา้ยบคุลากรภาครฐัไปท างานตามความตอ้งการ

ภาคอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์

เรื่อง 1                  64.0000

โครงการที ่3 : โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถดา้นวจิยั เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

                   5.0000

กิจกรรม ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ทีม่สีมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลติและบริการ 

เพือ่ขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมยุทธศาสตรข์องประเทศ

เรื่อง 1                    5.0000

โครงการที ่4 : โครงการนวตักรรมเพือ่อุตสาหกรรม RDI : การพฒันา

กระบวนการวจิยัและระบบการบริหารความรูแ้ละเทคโนโลยแีละระบบนิเวศน์

นวตักรรมในอุตสาหกรรม

                   4.2483

กิจกรรม ผลติและพฒันานกัวจิยัอุตสาหกรรม และแนวทางการจดัระบบบริหาร

จดัการความรูแ้ละเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรม

กลไก 3                    4.2483

1.4 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  11.0000

โครงการที ่1 : โครงการการสรา้งและส่งเสริมศกัยภาพนกัวจิยัใหมด่า้นเทคโนโลยี

นิวเคลยีร์

                 11.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม โครงการพฒันาก าลงัคนทางดา้นพลาสมาและพลงังานฟิวชนั

เพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนยป์ฏบิตักิารวจิยัและพฒันาแหง่ชาติ

รอ้ยละ 100                  11.0000

2. กระทรวงศึกษาธิการ                 283.6630

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ                    1.2480

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัและผลติบคุลากร

ดา้นวจิยั

                   1.2480

กิจกรรม สรา้งศกัยภาพและความสามารถนกัวจิยั โครงการ 1                    1.2480

2.2 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 271.1000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบคุลากรและระบบมาตรฐานการวจิยั                 271.1000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั คน 309                 271.1000

2.3 มหาวทิยาลยันเรศวร                    0.3500

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.3500

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั รอ้ยละ 10                    0.3500

2.4 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                    3.0000

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร

และระบบมาตรฐานการวจิยั

                   3.0000

กิจกรรม การพฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 1                    3.0000

2.5 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช                    0.7356

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.7356

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 2                    0.7356

2.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี                    0.2888

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.2888

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 1                    0.2888

2.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                    1.8642

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   1.8642

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 1                    1.8642

2.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                    0.4160

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.4160

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยัและนวตักรรม โครงการ 1                    0.4160
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    0.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.5000

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 1                    0.5000

2.10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                    3.0500

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   3.0500

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 7                    3.0500

2.11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                    1.1104

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   1.1104

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยั โครงการ 3                    1.1104

3. กระทรวงสาธารณสุข                    8.9200

3.1 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข                    3.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยั                    3.0000

กิจกรรม พฒันาบคุลากรวจิยัและนวตักรรม รอ้ยละ 30                    3.0000

3.2 สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    5.9200

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและบคุลากรดา้นการวจิยัพฒันา

วคัซนี

                   5.9200

กิจกรรม เสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรดา้นวคัซนีอย่างครบวงจร เรื่อง 7                    5.9200

4. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                  75.5000

4.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ                  75.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั 

และมาตรฐานการวจิยัของประเทศ

                 75.5000

กิจกรรม สรา้งบคุลากรการวจิยัในการพฒันาประเทศ คน 1930                  75.5000

5. รฐัวสิาหกิจ                  42.8297

5.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย                  42.8297

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยัและบคุลากรวจิยั                  42.8297

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัสนบัสนุนเพือ่การวจิยัและพฒันา คน 15                  42.8297

6. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 378.7075

6.1 กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 378.7075

โครงการที ่1 : กองทนุสนบัสนุนการวจิยั                 378.7075

กิจกรรม การสรา้งผลงานวจิยัและนกัวจิยัทีม่คุีณภาพ ทนุ/คน 630                 378.7075
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัช้ีวดัที่ 4.4 : อตัราการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวิจยัและนวตักรรมเพิ่มข้ึน 

รอ้ยละ 10 ตอ่ปี

             1,530.1723

แนวทางการด าเนินงานที่ 4.4.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวิจยัและนวตักรรม              1,530.1723

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 20 ของโครงสรา้งพื้นฐานวจิยัและนวตักรรมมกีารใชง้านร่วมกนั

ระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป

              1,530.1723

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  68.2861

1.1 ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์                  68.2861

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรและระบบมาตรฐาน

การวจิยั

                 68.2861

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการวจิยั โครงการ 1                  68.2861

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  10.3416

2.1 กรมประมง                  10.3416

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม

ดา้นการประมง

                 10.3416

กิจกรรม พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยั

และนวตักรรม

โครงการ 1                  10.3416

3. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 667.6435

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 243.1413

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร ์

(นิคมธุรกิจวทิยาศาสตรภู์มภิาค)

                243.1413

กิจกรรม การส่งเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร์ ราย 50                  43.1413

กิจกรรม การด าเนินงานอุทยานวทิยาศาสตร์ โครงการ 18                 200.0000

3.2 ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ                    0.8752

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบช่วยตดัสนิใจเพือ่การเฝ้าระวงั 

เตรียมความพรอ้ม และระงบัเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

                   0.8752

กิจกรรม วจิยัและพฒันาระบบระงบัเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี รอ้ยละ 80                    0.8752

3.3 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ                 384.1870

โครงการที ่1 : โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมอืมาตรฐานทางเคมแีละชีวภาพ

ส าหรบัพฒันาวธิีการวดัทีเ่ป็นมาตรวทิยาข ัน้สูง (ระยะที ่1)

                130.8100

กิจกรรม จดัหาอุปกรณ์เครื่องมอืมาตรฐานทางเคมแีละชีวภาพส าหรบัพฒันา

วธิีการวดัทีเ่ป็นมาตรวทิยาข ัน้สูง (ระยะที ่1)

รายการวดั 5                 130.8100

โครงการที ่2 : โครงการก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคมี                 227.8420

กิจกรรม การก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคมี รอ้ยละ 100                 227.8420

โครงการที ่3 : โครงการผลติวสัดุอา้งองิและพฒันาหน่วยวดัทางดา้นเคมแีละชีวภาพ

เพือ่การบริการ

                   4.5350
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม ผลติวสัดุอา้งองิและพฒันาหน่วยวดัใหมท่างดา้นเคมแีละชีวภาพ

เพือ่ใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ

รายการ 9                    4.5350

โครงการที ่4 : โครงการก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคม ี

(ระยะที ่2)

                 21.0000

กิจกรรม ก่อสรา้งอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นมาตรวทิยาเคม ี(ระยะที ่2) รอ้ยละ 10                  21.0000

3.4 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                  33.1900

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยท์ดสอบมาตรฐานและผลติภณัฑ ์(Aerospace)                  33.1900

กิจกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน รอ้ยละ 20                  33.1900

3.5 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    6.2500

โครงการที ่1 : โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                    6.2500

กิจกรรม โครงการสรา้งพื้นทีจ่ดัเก็บกากกมัมนัตภาพรงัสแีหง่ใหมข่องประเทศ เพือ่

รองรบัการขยายตวัและการใชป้ระโยชนด์า้นรงัสี

รอ้ยละ 100                    6.2500

4. กระทรวงศึกษาธิการ                 454.2396

4.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                  23.2210

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 23.2210

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รอ้ยละ 20                  23.2210

4.2 มหาวทิยาลยัรามค าแหง                    0.7280

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.7280

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 3                    0.7280

4.3 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                  47.5324

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรและระบบ

มาตรฐานการวจิยั

                 47.5324

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                  47.5324

4.4 มหาวทิยาลยันครพนม                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 10.0000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 51                  10.0000

4.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี                    3.1455

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   3.1455

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                    3.1455

4.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                    6.7905

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   6.7905
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                    6.7905

4.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                    0.9000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   0.9000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                    0.9000

4.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                  10.4000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 10.4000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                  10.4000

4.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี                    8.1137

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   8.1137

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 2                    8.1137

4.10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                  42.3500

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 42.3500

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 12                  42.3500

4.11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                    9.8060

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                   9.8060

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 3                    9.8060

4.12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                  26.1790

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 26.1790

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 5                  26.1790

4.13 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                  11.6429

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 11.6429

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 1                  11.6429

4.14 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                  54.4000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 54.4000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 3                  54.4000

4.15 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง                  15.2000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 15.2000

285



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 7                  15.2000

4.16 มหาวทิยาลยัมหดิล                  51.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 51.0000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 5                  51.0000

4.17 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                  43.8306

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 43.8306

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 4                  43.8306

4.18 มหาวทิยาลยัขอนแก่น                  75.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั บคุลากรวจิยั 

และระบบมาตรฐานการวจิยั

                 75.0000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั โครงการ 1                  75.0000

4.19 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                  14.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                 14.0000

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 1                  14.0000

5. กระทรวงสาธารณสุข                    5.0000

5.1 สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                    5.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและบคุลากรดา้นการวจิยัพฒันา

วคัซนี

                   5.0000

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นวคัซนีของประเทศ เรื่อง 3                    5.0000

6. ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง                  19.6180

6.1 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ                  19.6180

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั 

และมาตรฐานการวจิยัของประเทศ

                 19.6180

กิจกรรม พฒันาระบบสารสนเทศการวจิยัของประเทศ ฐานขอ้มลู 130                  13.2780

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการวจิยั รายการ 9                    6.3400

7. สภากาชาดไทย                 305.0435

7.1 สภากาชาดไทย                 305.0435

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

                305.0435

กิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานทางการวจิยั รายการ 1                 305.0435
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

(1) นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

(2) นกัท่องเทีย่วชาวไทย

(3) สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วไม่ต า่กว่า 2.7 ลา้นลา้นบาท

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวและบรกิาร 

8,291,388,700               

8,712,248,500               

เพือ่พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร ดว้ยการส่งเสรมิการตลาด เพือ่ยกระดบัภาพลกัษณ์

ของประเทศ และสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดัประชุมระดบันานาชาตจิากทกุภาคส่วน ส่งเสรมิและสนบัสนุน

กจิกรรมกฬีา การจดัมหกรรมกฬีานานาชาต ิยกระดบัสนิคา้และบรกิารใหม่ รวมท ัง้ธุรกจิทีเ่กี่ยวเน่ืองกบั

การท่องเทีย่วใหม้คุีณภาพ พฒันาการท่องเทีย่วรายสาขาอย่างสรา้งสรรค ์รวมท ัง้พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ในเชิงกลุม่ใหส้อดคลอ้งกบัพื้นทีแ่ละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกและโครงสรา้ง

พื้นฐาน สรา้งความเชื่อม ัน่และแกไ้ขปญัหาดา้นความปลอดภยั ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว

โดยมุ่งเนน้การบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง พฒันาระบบขอ้มูล พฒันาบคุลากร

และผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่วในทกุระดบัใหม้ศีกัยภาพ เพือ่ขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทนุ

ท ัง้ในระดบัประเทศและภูมภิาค อนัน าไปสู่การเตบิโตดา้นการท่องเทีย่วอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วไม่ต า่กว่า 2.7 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2561 และมขีดีความสามารถ

ในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น โดยอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่ว (TTCI) 

อยู่ไม่ต า่กว่าอนัดบั 34 ของโลก

- สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วมคุีณภาพสูงขึ้นและมคีวามหลากหลาย มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั 

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์วถิไีทย

- กระจายการพฒันาการท่องเทีย่วในเมอืงท่องเทีย่วรองและพื้นทีชุ่มชนทอ้งถิน่ การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ในรูปแบบต่างๆ ใหม้ศีกัยภาพและมกีารพฒันาอย่างทีเ่หมาะสม

- การบรหิารจดัการการท่องเทีย่วในทกุภาคส่วนมคีวามร่วมมอืกนั และมกีารใชข้อ้มูลสารสนเทศ

เพือ่การท่องเทีย่วในการบรหิารจดัการ และก าหนดนโยบายและแผนดา้นการท่องเทีย่ว รวมท ัง้บคุลากร

ดา้นการท่องเทีย่วมคุีณภาพและสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 10 กระทรวง 47 หน่วยงาน 1 รฐัวิสาหกจิ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

4.1 : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

ไมต่ า่กว่า 3 ลา้นลา้นบาท 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่  

4.2 : อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนั

ดา้นการท่องเทีย่ว (The Travel & 

Tourism Competitiveness Index : 

TTCI) ไมต่ า่กว่าอนัดบัที่ 30 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยว

เพิ่มขึ้น  

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมขีดี

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้น 

การทอ่งเที่ยวระดบัสูงขึ้น 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมขีดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่าง 

ยุทธศาสตรช์าติ  

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที่ 12 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม็แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
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  5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ 

 งบประมาณปี 2561 จ านวน  8,712.2485 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิ่มขึ้น  

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสรมิการท่องเที่ยวในทกุมิติ

พรอ้มสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บันกัท่องเทีย่ว 

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  
2. กรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
2. มหาวิทยาลยัมหดิล 
3. มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
รฐัวิสาหกิจ 

1. การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. ส  านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
2. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่าง
ย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงกลาโหม 

1. กองทพับก 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

1. กรมการท่องเทีย่ว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 
2. กรมหม่อนไหม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรธรณี 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
กระทรวงวฒันธรรม 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

2. กรมศิลปากร 
3. กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

4. ส  านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร  ์
2. มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ

3. มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

5. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

6. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
7. มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

2. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. องคก์ารบริหารการพฒันา
พื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว

อย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1. ส  านกังานปลดักระทรวง 
การท่องเทีย่วและกีฬา 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน 

1. กองทุนเพือ่ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วไทย 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานปลดักระทรวง 

การทอ่งเที่ยวและกีฬา 

5,003.5721 ลา้นบาท 111.0190 ลา้นบาท 203.2088 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัที่ 1.1  : รายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
ไม่ต า่กวา่ 2.7 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2561 

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเที่ยวระดบัสูงขึ้น 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว (TTCI) อยู่ไม่ต า่กว่าอนัดบั 34 ของโลก 

 

 

แนวทางที่ 2.1.1 : พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้

และบริการ ดา้นการทอ่งเที่ยว 

แนวทางที่ 2.1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และสิ่งอ านวยความสะดวก 

แนวทางที่ 2.1.3: พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 

 

แนวทางที่ 2.1.4: บูรณาการการบรหิารจดัการ 

ดา้นการท่องเที่ยว  

อตัราการเติบโตของรายไดท้างการท่องเทีย่วรวมของไทย 

สูงกว่าอตัราการเติบโตของรายไดท้างการท่องเทีย่วรวม 

ของโลก : รอ้ยละ 3 

 

อนัดบัของประเทศไทยดา้นความย ัง่ยืนของการพฒันา

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Sustainability of T&T 

Development) เป็นอนัดบัที ่55 จาก 141 ประเทศท ัว่โลก 

 

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 62 อนัดบัแรกของโลก 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นการคมนาคมทางบก

และทางน า้ (Ground and Port 

infrastructure) จาก 141 ประเทศท ัว่โลก 

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 อนัดบัแรกของโลก  

ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ (Treatment of Customers)  

จาก 141 ประเทศท ัว่โลก 

 

(1) ระดบัความพงึพอใจดา้น

การมีส่วนร่วมในการพฒันาการ

ท่องเทีย่วของประเทศเพิม่ขึ้น 

 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1. กรมการท่องเทีย่ว 
กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท 

ส านกันายกรฐัมนตรี 

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว
อย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
2. กรมการท่องเทีย่ว 
3. สถาบนัการพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร  ์
3. มหาวิทยาลยันครพนม 

4. มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์
5. มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

6. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
7. มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
8. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 
10. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์
11. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

12. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

13. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

14. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
15. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

16. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
17. มหาวิทยาลยัศิลปากร 
18. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2,138.9445 ลา้นบาท 1,159.6551 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 

(2) จดัตัง้ Tourism Intelligence 

Center (หน่วยบริหารและวเิคราะห์

ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว) และ

บริหารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ชง้าน 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1. ส  านกังานปลดักระทรวง 
การท่องเทีย่วและกีฬา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

95.8490 ลา้นบาท 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น               8,712.2485

เป้าหมายที่ 1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน               5,003.5721

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รายไดจ้ากการท่องเที่ยวไม่ต า่กว่า 2.7 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2561               5,003.5721

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : สง่เสรมิการท่องเที่ยวในทกุมิติ พรอ้มสรา้งความเช่ือมัน่

ใหก้บันักท่องเที่ยว

              5,003.5721

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการเตบิโตของรายไดท้างการท่องเทีย่วรวมของไทยสูงกวา่อตัรา

การเตบิโตของรายไดท้างการท่องเทีย่วรวมของโลก : รอ้ยละ 3

              5,003.5721

1. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                 185.4656

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                 170.4656

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและสรา้งความเชือ่ม ัน่แก่นกัท่องเทีย่ว                 170.4656

กจิกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งดา้น

การท่องเทีย่ว และสรา้งความเชือ่ม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัท่องเทีย่ว

รอ้ยละ 85                 170.4656

1.2 กรมพลศึกษา                  15.0000

โครงการที ่1 : โครงการกฬีาและนนัทนาการเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว                  15.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมกฬีาและนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่ว คน 42,000                  15.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  34.0000

2.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว                  10.0000

กจิกรรม การส่งเสรมิการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว คน 84,000                  10.0000

2.2 มหาวทิยาลยัมหดิล                    4.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว                    4.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว คน 3,000                    4.0000

2.3 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                  20.0000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร                  20.0000

กจิกรรม สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร คน 40,000                  20.0000

3. รฐัวสิาหกจิ               4,784.1065

3.1 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย               4,784.1065

โครงการที ่1 : โครงการเร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วท ัง้ในและต่างประเทศ               4,784.1065

กจิกรรม ส่งเสรมิการเพิม่รายไดต้ลาดต่างประเทศ รอ้ยละ 9.25               3,176.1807

กจิกรรม ส่งเสรมิการเพิม่รายไดต้ลาดในประเทศ รอ้ยละ 9.25               1,607.9258

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยวระดบัสูงข้ึน               3,708.6764

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยว (TTCI) 

อยู่ไม่ต า่กว่าอนัดบั 34 ของโลก

              3,708.6764

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยว สนิคา้ และบรกิาร 

ดา้นการท่องเที่ยว

              2,138.9445

ตวัชี้วดัที ่1 : อนัดบัของประเทศไทยดา้นความย ัง่ยนืของการพฒันาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

(Sustainability of T&T Development) เป็นอนัดบัที ่55 จาก 141 ประเทศท ัว่โลก

              2,138.9445

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                 152.0008

1.1 ส านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                  51.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการภายในประเทศ                  51.0000

กจิกรรม เสรมิสรา้งศกัยภาพของ MICE City และเมอืงรองทีม่ศีกัยภาพ เมอืง 8                  25.0000

กจิกรรม ขยายตลาดและความร่วมมอืดา้นการจดัประชมุและการแสดงสนิคา้

ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพรองรบัตลาด Great Mekong 

Subregion (GMS)

ครัง้ 10                  26.0000

1.2 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

                101.0008

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารดา้น

การท่องเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

                101.0008

กจิกรรม พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว

ใหเ้กดิความสมดุล เพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

ชมุชน 40                 101.0008

2. กระทรวงกลาโหม                  95.0533

2.1 กองทพับก                  95.0533

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว                  95.0533

กจิกรรม การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วในเขตทหาร กองทพับก โครงการ 18                  95.0533

3. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                 295.6984

3.1 กรมการท่องเทีย่ว                 295.6984

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร                 295.6984

กจิกรรม ส่งเสรมิ  พฒันา ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว ราย 300                 295.6984

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    7.7195

4.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร                    3.7065

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ววถิเีกษตร                    3.7065

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ววถิเีกษตร แหลง่ 49                    3.7065

4.2 กรมหมอ่นไหม                    4.0130

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตรดา้นหมอ่นไหม                    4.0130

กจิกรรม ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตรดา้นหมอ่นไหม แห่ง 10                    4.0130
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5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  70.1915

5.1 กรมทรพัยากรธรณี                  18.8650

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรณีวทิยา                  18.8650

กจิกรรม ผลกัดนัใหเ้กดิการท่องเทีย่วเชงิวชิาการภายในพื้นทีศ่กัยภาพ

อทุยานธรณี

แห่ง 8                    9.8550

กจิกรรม จดัมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิยาเพือ่การท่องเทีย่ว ราย 27,000                    9.0100

5.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                  51.3265

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์                  51.3265

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ แห่ง 11                  51.3265

6. กระทรวงมหาดไทย                 223.6167

6.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 223.6167

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว                 223.6167

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว แห่ง 9                 223.6167

7. กระทรวงวฒันธรรม               1,247.6469

7.1 ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                 133.4221

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

                133.4221

กจิกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเทีย่วจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม กจิกรรม 4                 123.5517

กจิกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรม เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน รายการ 76                    9.8704

7.2 กรมศิลปากร               1,062.4538

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ทางการท่องเทีย่ว

                903.7538

กจิกรรม ปรบัปรุง พฒันา เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ท่องเทีย่ว

ทางศิลปวฒันธรรม

แห่ง 102                 903.7538

โครงการที ่2 : โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)                 158.7000

กจิกรรม ปรบัปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวงับวรสถานมงคล แหลง่ 1                 158.7000

7.3 กรมส่งเสรมิวฒันธรรม                  19.3400

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

                 19.3400

กจิกรรม จดักจิกรรมพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดก

ภูมปิญัญาทางวฒันธรรม

แห่ง 10                  19.3400

7.4 ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                  32.4310

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

                 32.4310

กจิกรรม การสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทนุทางวฒันธรรม คน 5,000                  32.4310
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8. กระทรวงศึกษาธกิาร                  21.0031

8.1 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์                    5.4530

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    5.4530

กจิกรรม การพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว โครงการ 1                    5.4530

8.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ                    1.0000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร                    1.0000

กจิกรรม สนบัสนุนส่งเสรมิการท่องเทีย่วและบรกิาร คน 100                    1.0000

8.3 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                    5.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว                    5.0000

กจิกรรม พฒันาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ววถิชีวีติอสีานใต ้

ร่วมสมยัเชงิระบบเพือ่เพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่ว วนัพกัเฉลีย่ และการกระจาย

รายไดสู่้ทอ้งถิน่

คน 50,000                    5.0000

8.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์                    1.0885

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    1.0885

กจิกรรม พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 80                    1.0885

8.5 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์                    4.2116

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    4.2116

กจิกรรม พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่วสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว รูปแบบ 4                    4.2116

8.6 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                    3.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    3.0000

กจิกรรม พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่วสนิคา้และบรกิาร ดา้นการท่องเทีย่ว แห่ง 4                    3.0000

8.7 มหาวทิยาลยัศิลปากร                    1.2500

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร                    1.2500

กจิกรรม พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้ และบรกิาร ดา้นการท่องเทีย่ว

ใหเ้กดิความสมดุลและย ัง่ยนื

รอ้ยละ 80                    1.2500

9. กระทรวงสาธารณสุข                  26.0143

9.1 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  18.4000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสมนุไพรไทยเพือ่การพึง่ตนเองของชมุชน

และการแขง่ขนัอย่างย ัง่ยนื

                 18.4000

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพวตัถดุบิสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐานเพือ่ยกระดบั

การผลติผลติภณัฑส์มนุไพร

แห่ง 1                  18.4000

9.2 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                    7.6143

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ

นานาชาติ

                   7.6143

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิสถานบรกิารสุขภาพ และสถานประกอบการเพือ่

สุขภาพ รองรบันโยบายการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ

รอ้ยละ 10                    7.6143
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แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก               1,159.6551

ตวัชี้วดัที ่1 : ประเทศไทยเป็น 1 ใน 62 อนัดบัแรกของโลก ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นการคมนาคมทางบกและทางน า้ (Ground and Port infrastructure) 

จาก 141 ประเทศท ัว่โลก

              1,159.6551

1. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                 296.2432

1.1 กรมการท่องเทีย่ว                 296.2432

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวก

ดา้นการท่องเทีย่ว

                296.2432

กจิกรรม พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว รอ้ยละ 80                 296.2432

2. กระทรวงคมนาคม                 863.4119

2.1 กรมทางหลวงชนบท                 863.4119

โครงการที ่1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเทีย่ว                 863.4119

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว กม. 241.27                 863.4119

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.3 :  พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว                 203.2088

ตวัชี้วดัที ่1 : ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 อนัดบัแรกของโลก ดา้นการใหบ้รกิารลูกคา้ 

(Treatment of Customers) จาก 141 ประเทศท ัว่โลก

                203.2088

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                    2.6600

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

                   2.6600

โครงการที ่1 : โครงการจดัการฝึกอบรมการจดัการเมอืงมรดกโลกภูมภิาคอาเซยีน                    2.6600

กจิกรรม จดัการฝึกอบรมการจดัการเมอืงมรดกโลกภูมภิาคอาเซยีน หลกัสูตร 4                    2.6600

2. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                 130.3161

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                  13.9920

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว เพือ่สรา้งรายได ้

จากการท่องเทีย่วและบรกิาร

                 13.9920

กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว โครงการ 6                  13.9920

2.2 กรมการท่องเทีย่ว                 109.9081

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งประสทิธภิาพดา้นการท่องเทีย่ว                 109.9081

กจิกรรม พฒันาการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว คน 2,500                 109.9081

2.3 สถาบนัการพลศึกษา                    6.4160

โครงการที ่1 : โครงการอบรมมคัคุเทศก์                    6.4160

กจิกรรม ฝึกอบรมมคัคุเทศก์ คน 400                    6.4160

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                  70.2327

3.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                    4.9634

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    4.9634

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 600                    4.9634
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3.2 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์                    2.6400

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    2.6400

กจิกรรม การพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 750                    2.6400

3.3 มหาวทิยาลยันครพนม                    1.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    1.5000

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 150                    1.5000

3.4 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์                    1.2980

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    1.2980

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 700                    1.2980

3.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม                    1.0472

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    1.0472

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 300                    1.0472

3.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี                    8.6786

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    8.6786

กจิกรรม พฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว คน 1,000                    8.6786

3.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์                    2.3466

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    2.3466

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 290                    2.3466

3.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                    1.6800

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    1.6800

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 250                    1.6800

3.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                    1.0590

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    1.0590

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 30                    1.0590

3.10 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์                    4.2000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    4.2000

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 400                    4.2000

3.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                    5.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    5.0000

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 600                    5.0000

3.12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                    2.7000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    2.7000

กจิกรรม การฝึกอบรมทกัษะทางวชิาชพีดา้นสนิคา้ของทีร่ะลกึจากภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน

คน 240                    2.7000

3.13 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                    1.8000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    1.8000

กจิกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนดา้นการท่องเทีย่ว คน 600                    1.8000
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3.14 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                    1.6513

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    1.6513

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 700                    1.6513

3.15 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่                    5.0241

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                    5.0241

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 150                    5.0241

3.16 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                  11.9484

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว                  11.9484

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 200                  11.9484

3.17 มหาวทิยาลยัศิลปากร                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร                  10.0000

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 1,000                  10.0000

3.18 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                    2.6961

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    2.6961

กจิกรรม ด าเนินการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วและบรกิาร คน 105                    2.6961

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.4 : บูรณาการการบรหิารจดัการดา้นการท่องเที่ยว                 206.8680

ตวัชี้วดัที ่1 : ระดบัความพงึพอใจดา้นการมส่ีวนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่ว

ของประเทศเพิม่ขึ้น

                111.0190

1. ส านกันายกรฐัมนตรี                  35.7400

1.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

                 35.7400

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วโดยชมุชน

และพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศและวถิชีวีติลุม่น า้โขง

                 35.7400

กจิกรรม บูรณาการการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วโดยชมุชนและพฒันา

การท่องเทีย่วเชงินิเวศและวถิชีวีติลุม่น า้โขง

ภาคี 30                  35.7400

2. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                  55.2790

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                  55.2790

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการบูรณาการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว 

เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร

                 55.2790

กจิกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุน ด าเนินงาน และบูรณาการงานบรหิารจดัการ 

ดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร

โครงการ 13                  55.2790

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  20.0000

3.1 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทย                  20.0000

โครงการที ่1 : กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทย                  20.0000

กจิกรรม สนบัสนุนโครงการทีผ่่านเกณฑก์ารพจิารณาของคณะกรรมการ

บรหิารกองทนุ

รอ้ยละ 90                  15.0000

กจิกรรม ค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทย รอ้ยละ 90                    5.0000
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ตวัชี้วดัที ่2 : จดัต ัง้ Tourism Intelligence Center (หน่วยบรหิารและวเิคราะหข์อ้มลู

ดา้นการท่องเทีย่ว) และบรกิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ผูใ้ชง้าน

                 95.8490

1. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                  91.6640

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา                  91.6640

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการบูรณาการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว 

เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร

                 91.6640

กจิกรรม สนบัสนุนการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศดา้นการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 80                  91.6640

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                    4.1850

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่                    1.9000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร                    1.9000

กจิกรรม การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร รอ้ยละ 80                    1.9000

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                    2.2850

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว                    2.2850

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว คน 300                    2.2850
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

    3) พื้นทีก่ารผลติไม่เหมาะสมตาม Agri Map

    4) พื้นทีเ่กษตรกรรมย ัง่ยนื

    5) สถานประกอบการ

    1) เกษตรกร

2) สถาบนัเกษตรกร

3) ผูป้ระกอบการ

    1) พื้นทีก่ารเกษตรท ัว่ประเทศ

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ :

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 

5,293,951,600               

9,698,071,700               

เพือ่ใหก้ารผลติภาคเกษตรมคีวามเขม้แขง็และย ัง่ยนื โดยเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

สนิคา้เกษตรตลอดห่วงโซอ่ปุทาน ต ัง้แต่การพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติ กระบวนการแปรรูป 

และกระบวนการตลาดสนิคา้เกษตร พฒันาการเกษตรสมยัใหม่ตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยส่งเสรมิการผลติแบบเกษตรแปลงใหญ่ของประชารฐั เกษตรทฤษฎใีหม่ 

เกษตรอนิทรยี ์เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม เพือ่ลดตน้ทนุการผลติ 

ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร ตลอดจนพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

รูปแบบประชารฐัใหเ้ขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเองได ้

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:

    2) พื้นทีก่ารเกษตรแบบแปลงใหญ่
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

สนิคา้เกษตรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซอ่ปุทาน เพือ่ใหมู้ลค่าสนิคา้เกษตร

เพิม่ขึ้นอย่างมเีสถยีรภาพ เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิใหม้คีวามเขม้แขง็

พึง่พาตนเองได ้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถลดตน้ทนุและเพิม่ประสทิธิภาพ

การผลติสนิคา้เกษตร รวมท ัง้ มกีารท าเกษตรกรรมย ัง่ยนืเพิม่ขึ้น เพือ่ใหม้รีายไดเ้พยีงพอและสามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอ้ย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 7 กระทรวง 28 หน่วยงาน 2 รฐัวิสาหกจิ
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง 
  5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกจิ

รายสาขาเตบิโตอย่าง

เขม้แขง็ และเป็นฐานในการ

สรา้งความเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศ 

ตวัช้ีวดั 1.1 : อตัราการ

ขยายตวัของภาคเกษตร 

ขยายตวัไม่ต า่กว่า 

รอ้ยละ 3 ต่อปี  

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื    

 

 

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิาร

จดัการสนิคา้เกษตรตลอด

ห่วงโซ่อปุทาน 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 

 

เป้าหมายที่ 2 : เกษตรกรมรีายไดเ้งนิสดสุทธทิางการเกษตรเพิ่มขึ้น

และพื้นที่การท าเกษตรกรรมย ัง่ยนืเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง 

ตวัช้ีวดั 2.1 : รายไดเ้งนิสด

สุทธทิางการเกษตร เพิ่มขึ้น

เป็น 59,460 บาท/ครวัเรอืน 

ในปี 2564 

ตวัช้ีวดั 2.2 : พื้นที่การท า

เกษตรกรรมย ัง่ยนื เพิ่มขึ้น

เป็น 5 ลา้นไร่ ในปี 2564 

เป้าหมายที่ 2 : ลดตน้ทนุ

การผลติ และยกระดบั

มาตรฐานสนิคา้เกษตร เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการแข่งขนั

และการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 3 : พฒันา

ศกัยภาพเกษตรกรให ้

เขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
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5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 9,698.0717 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการสนิคา้เกษตรตลอดหว่งโซ่อปุทาน เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3  

แนวทางที่ 1.1.1 : การพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพ

มาตรฐานตามความตอ้งการของตลาด (ตน้ทาง) 

แนวทางที่ 1.1.2 : การพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตร (กลางทาง) 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : การพฒันาศกัยภาพกระบวนการตลาดสนิคา้เกษตร (ปลายทาง) 
แนวทาง 

ผลผลติต่อหน่วยสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 ตวัช้ีวดั มลูค่าเพิม่ของสนิคา้อตุสาหกรรมเกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 เกษตรกรมช่ีองทางจ าหน่ายสนิคา้เกษตรไม่นอ้ยกว่า 150 แห่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. กรมส่งเสริมการเกษตร 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

4. กรมหมอ่นไหม  

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. กรมการคา้ต่างประเทศ  

2. กรมการคา้ภายใน  

3. กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  

กระทรวงมหาดไทย  

1. กรมการปกครอง  

รฐัวิสาหกจิ  

1. องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว  

2. กรมวชิาการเกษตร  

3. กรมส่งเสริมการเกษตร  

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

5. กรมหมอ่นไหม  

กระทรวงพาณิชย ์

1. กรมการคา้ภายใน  

กระทรวงสาธารณสขุ  

1. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

2. ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

หน่วยงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว  

2. กรมประมง  

3. กรมปศุสตัว ์ 

4. กรมวชิาการเกษตร  

5. กรมส่งเสริมการเกษตร  

6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7. กรมหมอ่นไหม  

8. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  

9. ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 

10. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

กระทรวงมหาดไทย  

1. ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 

รฐัวิสาหกจิ  

1. องคก์ารสะพานปลา  

งบประมาณ 

246.5323 ลา้นบาท 
งบประมาณ งบประมาณ 

495.8199 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

4,231.6146 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร 
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แผนบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย เป้าหมายที่ 2 : ลดตน้ทนุการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร เพือ่เพิม่โอกาสในการแข่งขนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีที่ 2.1 : รายไดท้างการเกษตรของครวัเรอืนเกษตรกร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5  

 

 

แนวทาง แนวทางที่ 2.1.1 :  พฒันาเกษตรสมยัใหม่สู่ไทยแลนด ์4.0  โดยใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาทีด่นิ 

5. กรมวชิาการเกษตร 

6. กรมส่งเสริมการเกษตร 

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

8. กรมหมอ่นไหม 

9. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

10. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว  

2. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  

3. กรมประมง   

4. กรมปศุสตัว ์  

5. กรมพฒันาทีด่นิ 

6. กรมวชิาการเกษตร 

7. กรมส่งเสริมการเกษตร 

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

9. กรมหมอ่นไหม 

10. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

11. ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

12. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

1. ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

หน่วยงาน 

(1) พื้นทีก่ารเกษตรแปลงใหญ่ไดร้บั 

การส่งเสรมิและพฒันาไมน่อ้ยกว่า 3,600 แปลง 

และตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรพื้นทีก่ารเกษตร

แปลงใหญ่ ลดลงรอ้ยละ 20 และ/หรอืผลผลติ 

ต่อหน่วยสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

 

(2) พื้นทีก่ารผลติไม่เหมาะสมตาม  

Agri Map ไดร้บัการปรบัเปลีย่นไม่นอ้ยกว่า 

300,000 ไร่ 

(3)  จ านวน ศพก. 882 แห่ง และศูนยเ์ครอืข่าย

ระดบัต าบล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. กรมการขา้ว  

3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  

4. กรมประมง  

5. กรมปศุสตัว ์ 

6. กรมพฒันาทีด่นิ  

7. กรมวชิาการเกษตร  

8. กรมส่งเสริมการเกษตร 

9. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

10. กรมหมอ่นไหม  

11. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  

12. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

งบประมาณ 

389.0492 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

470.3813 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

2,105.8781 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

63.0879 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

238.5209 ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมประมง  

2. กรมพฒันาทีด่นิ  

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

4. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. กรมการขา้ว  

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมส่งเสริมการเกษตร 

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

6. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

3. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

4. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 

(4) จ านวนเกษตรกรยกระดบัเป็น Smart Farmer  

เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า 100,000 ราย 

 

(5) จ านวนสถาบนัเกษตรกร มกีารจดัต ัง้ในรูปแบบ

ประชารฐัไม่นอ้ยกวา่ 100 แห่ง ธนาคารสนิคา้

เกษตรไม่นอ้ยกว่า 150 แห่ง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร 
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แผนบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย เป้าหมายที่ 3 : พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็และพึง่พาตนเองไดต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีที่ 3.1 : พื้นทีเ่กษตรกรรมย ัง่ยนื ไม่นอ้ยกว่า 600,000 ไร่  

 

 

แนวทาง แนวทางที่ 3.1.1 :  พฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั 

ส านักนายกรฐัมนตรี  

1. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1. ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. กรมการขา้ว 

3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  

4. กรมประมง  

5. กรมปศุสตัว ์ 

6. กรมพฒันาทีด่นิ  

7. กรมวชิาการเกษตร  

8. กรมส่งเสริมการเกษตร 

9. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

10. กรมหมอ่นไหม  

11. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  

12. ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 

13. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

 

หน่วยงาน 

จ านวนพื้นทีเ่กษตรกรรมย ัง่ยนืไม่นอ้ยกว่า  600,000 ไร่ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

1,457.1875 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น               9,698.0717

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรตลอดหว่งโซ่อปุทาน               4,973.9668

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3               4,973.9668

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : การพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร

ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความตอ้งการของตลาด (ตน้ทาง)

              4,231.6146

ตวัชี้วดัที ่1 : ผลผลติต่อหน่วยสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3               4,231.6146

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               4,105.1182

1.1 กรมการขา้ว                 644.5078

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                  12.8810

กจิกรรม ส่งเสรมิการผลติขา้วคุณภาพ แปลง 5,000                  12.8810

โครงการที ่2 : โครงการขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว                 477.7375

กจิกรรม การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว ศูนย์ 7                 477.7375

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการการผลติและ

การตลาดขา้วครบวงจร

                   6.5843

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการผลติและ

การตลาดขา้วครบวงจร

รอ้ยละ 10                    6.5843

โครงการที ่4 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติการกระจายเมลด็และ

การจดัการขา้ว

                107.3050

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและกระจายเมลด็พนัธุข์า้วและ

การจดัการขา้ว

ตนั 82,000                 107.3050

โครงการที ่5 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการผลติขา้วตลาดเฉพาะ                  40.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการผลติขา้วตลาดเฉพาะ ราย 4,200                  40.0000

1.2 กรมประมง               1,012.9184

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                 389.8617

กจิกรรม ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้ประมง แห่ง 32,500                 279.9007

กจิกรรม เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา ตวัอย่าง 75,000                 109.9610

โครงการที ่2 : โครงการจดัระเบยีบการประมงใหเ้ป็นมาตรฐาน                 623.0567

กจิกรรม จดัระเบยีบการประมงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ล า 5,500                 623.0567

1.3 กรมปศุสตัว ์               1,378.0914

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                 528.9094

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองคุณภาพสนิคา้ปศุสตัว ์ แห่ง 43,100                 514.7777

กจิกรรม พฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมฮาลาลดา้นปศุสตัว ์ แห่ง 250                  14.1317

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติภาคปศุสตัว ์                 849.1820

กจิกรรม การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ ลา้นตวั 0.22                 226.9916

กจิกรรม การพฒันาสุขภาพสตัว ์ ลา้นตวั 25.9                 622.1904

เป้าหมาย
งบประมาณ
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1.4 กรมวชิาการเกษตร                 491.6730

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืรองรบั

ประชาคมอาเซยีน

                 82.7189

กจิกรรม พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบั

ประชาคมอาเซยีน

ตนั/

กลุม่พชื

160/

2

                 82.7189

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                 130.0548

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติพชื (สบัปะรด) ฟารม์ 2,700                    2.7000

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติพชื (ไมผ้ล) ฟารม์ 37,880                  37.8800

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติพชื (ถ ัว่เหลอืง) ฟารม์ 4,700                    4.7000

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติพชื (พชืตระกูลถ ัว่) ฟารม์ 1,310                    1.3100

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติพชื (มะพรา้ว) ฟารม์ 950                    0.9500

กจิกรรม ตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติพชือืน่ๆ ฟารม์ 62,610                  82.5148

โครงการที ่3 : โครงการผลติพนัธุพ์ชืคุณภาพดี                 278.8993

กจิกรรม ผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติอืน่ๆ ชนิด 59                  54.2187

กจิกรรม ผลติพนัธุข์า้วโพดเลี้ยงสตัวคุ์ณภาพดี ตนั 26                    2.0838

กจิกรรม ผลติพนัธุพ์ชืตระกูลถ ัว่ (ถ ัว่เขยีว ถ ัว่ลสิง) คุณภาพดี ตนั 1,776                  74.3468

กจิกรรม ผลติพนัธุพ์ชืตระกูลปาลม์น า้มนัคุณภาพดี ตน้/

เมลด็งอก

300,000/

420,000

                 38.5128

กจิกรรม ผลติพนัธุม์ะพรา้วคุณภาพดี ตน้/

ผล

1,400,000/

2,020,000

                 38.4185

กจิกรรม ผลติพนัธุม์นัส าปะหลงัคุณภาพดี ท่อน 17,000,000                  14.6920

กจิกรรม ผลติพนัธุพ์ชืตระกูลไมผ้ล ตน้ 37,000                    1.2876

กจิกรรม ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี หน่อ 200,000                    1.4400

กจิกรรม ผลติพนัธุอ์อ้ยคุณภาพดี ท่อน 8,000,000                  11.0000

กจิกรรม ผลติพนัธุถ์ ัว่เหลอืงคุณภาพดี ตนั 888                  42.8991

1.5 กรมส่งเสรมิการเกษตร                 215.0609

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                 135.4256

กจิกรรม พฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน ราย 15,000                 135.4256

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร

                   7.2460

กจิกรรม ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร ราย 3,000                    7.2460

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร                  72.3893

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร ราย 48,810                  72.3893
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1.6 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                 208.7913

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร

                152.1651

กจิกรรม ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร แห่ง 64                 152.1651

โครงการที ่2 : โครงการลดตน้ทนุและการเพิม่โอกาสในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตร                  56.6262

กจิกรรม ส่งเสรมิการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์แีก่เกษตรกรใน

สถาบนัเกษตรกร

ตนั 35,000                  56.6262

1.7 กรมหมอ่นไหม                  39.6308

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้หมอ่นไหม                  39.6308

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้หมอ่นไหม ราย 480                  39.6308

1.8 ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม                    6.6352

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทสมนุไพรในเขตปฏรูิปทีด่นิ                    6.6352

กจิกรรม พฒันาพชืสมนุไพร ราย 1,340                    6.6352

1.9 ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ                  90.5334

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                  70.6074

กจิกรรม การพฒันาอาหารฮาลาล ราย 120                    5.1000

กจิกรรม การจดัท าและเตรยีมการบงัคบัใชม้าตรฐานบงัคบั เรื่อง 2                  24.1354

กจิกรรม การพฒันาการผลติสู่มาตรฐานและสรา้งความเชือ่ม ัน่แก่ผูบ้รโิภค กลุม่สนิคา้ 3                  41.3720

โครงการที ่2 : โครงการศูนยค์วบคุมและตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร                  19.9260

กจิกรรม การควบคุมการน าเขา้ ส่งออกสนิคา้เกษตร ระบบ 1                  19.9260

1.10 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                  17.2760

โครงการที ่1 : โครงการตดิตามสถานการณ์สนิคา้เกษตร ปจัจยัการผลติ 

และภาวะเศรษฐกจิสงัคม ครวัเรอืนและสถาบนัเกษตรกร

                   2.2680

กจิกรรม ตดิตามสถานการณ์สนิคา้เกษตร ปจัจยัการผลติ และภาวะเศรษฐกจิ

สงัคมครวัเรอืนและสถาบนัเกษตรกร

เรื่อง 1                    2.2680

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท าสารสนเทศตน้ทนุ

การผลติภาคเกษตร

                 15.0080

กจิกรรม จดัท าและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศตน้ทนุการผลติและ

ผลตอบแทนในสนิคา้เกษตรทีส่  าคญั

ชนิดสนิคา้ 15                  15.0080

2. กระทรวงมหาดไทย                    5.0000

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย                    5.0000

โครงการที ่1 : ขบัเคลือ่นการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตรในระดบัพื้นที่                    5.0000

กจิกรรม สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร ราย 50,000                    5.0000
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3. กระทรวงศึกษาธกิาร                  12.8823

3.1 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                  12.8823

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน

                 12.8823

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร (การพฒันาศกัยภาพ

กระบวนการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คุีณภาพ มาตรฐานตามความตอ้งการ

ของตลาด : ตน้ทาง)

โครงการ 3                  12.8823

4. รฐัวสิาหกจิ                 108.6141

4.1 องคก์ารสะพานปลา                 108.6141

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน                 108.6141

กจิกรรม พฒันาสะพานปลาและท่าเทยีบเรอืประมง แห่ง 8                 108.6141

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : การพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตร

(กลางทาง)

                246.5323

ตวัชี้วดัที ่1 : มลูค่าเพิม่ของสนิคา้อตุสาหกรรมเกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3                 246.5323

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 192.6575

1.1 กรมการขา้ว                    5.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมแปรรูปขา้ว                    5.0000

กจิกรรม นวตักรรมการแปรรูปขา้วเพือ่เพิม่มลูค่า ผลติภณัฑ์ 5                    5.0000

1.2 กรมวชิาการเกษตร                  14.0000

โครงการที ่1 : โครงการแปรรูปวตัถดุบิพชืสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐาน                  14.0000

กจิกรรม แปรรูปวตัถดุบิสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐาน แห่ง 2                  14.0000

1.3 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  65.3885

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตร (ขา้ว) ในวสิาหกจิชมุชน                  65.3885

กจิกรรม สรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตร (ขา้ว) ในวสิาหกจิชมุชน แห่ง 15                  65.3885

1.4 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                 101.3095

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิสนิคา้เกษตรในสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร

                101.3095

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิสนิคา้เกษตรในสหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกร

แห่ง 53                 101.3095

1.5 กรมหมอ่นไหม                    6.9595

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้หมอ่นไหม                    6.9595

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้หมอ่นไหม ชิ้น 24                    6.9595

2. กระทรวงพาณิชย์                  12.0760

2.1 กรมการคา้ภายใน                  12.0760

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตรส าคญั                  12.0760

กจิกรรม ส่งเสรมิการสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตรส าคญั รอ้ยละ 70                  12.0760
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3. กระทรวงสาธารณสุข                  41.7988

3.1 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                  23.4500

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร

ดว้ยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                 23.4500

กจิกรรม พฒันามาตรฐานการจดัท า Thai Herbal Pharmacopoeia ชนิด 18                  15.6000

กจิกรรม การตรวจยาฆ่าแมลงในพชืผกัผลไมส้ด ชนิด 500                    6.8000

กจิกรรม คุณภาพสมนุไพรไทย ชนิด 10                    1.0500

3.2 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา                  18.3488

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนและพฒันาสถานทีผ่ลติ (คดัและบรรจ)ุ 

ผกัและผลไมส้ด

                 18.3488

กจิกรรม พฒันาสถานทีผ่ลติ (คดัและบรรจ)ุ ผกัและผลไมส้ดตามเกณฑ์

ทีก่  าหนด

จงัหวดั 77                  18.3488

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : การพฒันาศกัยภาพกระบวนการตลาดสนิคา้เกษตร

(ปลายทาง)

                495.8199

ตวัชี้วดัที ่1 : เกษตรกรมช่ีองทางจ าหน่ายสนิคา้เกษตรไมน่อ้ยกวา่ 150 แห่ง                 495.8199

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 245.6680

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  30.0000

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัตลาดสนิคา้เกษตร

ในต่างประเทศ

                 30.0000

กจิกรรม การด าเนินภารกจิดา้นการเกษตรต่างประเทศ เรื่อง 23                  30.0000

1.2 กรมส่งเสรมิการเกษตร                 153.2120

โครงการที ่1 : โครงการตลาดเกษตรกร                 153.2120

กจิกรรม ตลาดเกษตรกร แห่ง 77                 153.2120

1.3 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  43.9534

โครงการที ่1 : โครงการตลาดเกษตรกร                  43.9534

กจิกรรม สนบัสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร แห่ง 6                  43.9534

1.4 กรมหมอ่นไหม                  18.5026

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการตลาดสนิคา้หมอ่นไหม                  18.5026

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพกระบวนการตลาดสนิคา้หมอ่นไหม รายการ 10                  18.5026

2. กระทรวงพาณิชย์                 124.5519

2.1 กรมการคา้ต่างประเทศ                    7.1000

โครงการที ่1 : โครงการจดัประชมุมนัส าปะหลงันานาชาติ                    7.1000

กจิกรรม การจดัประชมุมนัส าปะหลงันานาชาติ คร ัง้ 1                    7.1000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.2 กรมการคา้ภายใน                 110.7519

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิตลาดสนิคา้อนิทรยี ์                  36.3000

กจิกรรม พฒันาผูป้ระกอบการ และส่งเสรมิตลาดสนิคา้อนิทรยี ์ รอ้ยละ 10                  36.3000

โครงการที ่2 : โครงการสรา้งโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตร                  74.4519

กจิกรรม สรา้งโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตร รอ้ยละ 5                  74.4519

2.3 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ                    6.7000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิสนิคา้เกษตรอนิทรยีสู่์ตลาดโลก                    6.7000

กจิกรรม ส่งเสรมิสนิคา้เกษตรอนิทรยีสู่์ตลาดโลก ราย 9                    6.7000

3. กระทรวงมหาดไทย                  35.6000

3.1 กรมการปกครอง                  35.6000

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพผลผลติภาคเกษตร                  35.6000

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินการช่วยเหลอืเกษตรกรชาวนา

โดยคณะกรรมการการเช่าทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

อ าเภอ 878                    5.6000

กจิกรรม เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร จงัหวดั 76                  30.0000

4. รฐัวสิาหกจิ                  90.0000

4.1 องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร                  90.0000

โครงการที ่1 : โครงการตลาดสนิคา้เกษตรคุณภาพ                  90.0000

กจิกรรม การจดัตลาดสนิคา้เกษตรในระดบัพื้นทีข่องกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ครัง้ 40                  21.0000

กจิกรรม การด าเนินงานตลาดสนิคา้เกษตรคุณภาพดจิทิลั รายการ 1,000                  15.0000

กจิกรรม การด าเนินงานรา้นคา้สนิคา้เกษตรคุณภาพเพือ่เกษตรกร 

(Mini อ.ต.ก.)

แห่ง 20                  54.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : ลดตน้ทนุการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการแข่งขนัและพฒันาที่ย ัง่ยืน

              3,266.9174

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : รายไดท้างการเกษตรของครวัเรอืนเกษตรกร เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5               3,266.9174

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : พฒันาเกษตรสมยัใหม่สูไ่ทยแลนด ์4.0 

โดยใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

              3,266.9174

ตวัชี้วดัที ่1 : พื้นทีก่ารเกษตรแปลงใหญ่ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา 

ไมน่อ้ยกวา่ 3,600 แปลง และตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรพื้นทีก่ารเกษตรแปลงใหญ่ 

ลดลงรอ้ยละ 20 และ/หรอืผลผลติต่อหน่วยสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20

              2,105.8781

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               1,862.3152

1.1 กรมการขา้ว                 801.6842

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                 801.6842

กจิกรรม ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลกัเกณฑใ์หม)่ แปลง 2,350                 801.6842

1.2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  33.7000

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                  33.7000

กจิกรรม ฝึกอบรมการจดัท าบญัชตีน้ทนุรายอาชพี ราย 60,000                  33.7000

1.3 กรมประมง                  77.2667

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                  77.2667

กจิกรรม ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 70                  77.2667

1.4 กรมปศุสตัว ์                  26.8500

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                  26.8500

กจิกรรม ส่งเสรมิการเลี้ยงสตัวแ์บบแปลงใหญ่ แปลง 160                  26.8500

1.5 กรมพฒันาทีด่นิ                 106.8800

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                 106.8800

กจิกรรม พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่ 100,000                 106.8800

1.6 กรมวชิาการเกษตร                  17.1085

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                  17.1085

กจิกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร

ในพื้นทีแ่ปลงใหญ่

แปลง 100                  17.1085

1.7 กรมส่งเสรมิการเกษตร                 654.0430

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                 654.0430

กจิกรรม ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 1,200                 654.0430

1.8 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  30.0330

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                  30.0330

กจิกรรม สนบัสนุนการด าเนินการบรหิารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ในรูปแบบสหกรณ์

แปลง 2,000                  30.0330
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.9 กรมหมอ่นไหม                  11.1000

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                  11.1000

กจิกรรม ส่งเสรมิการผลติหมอ่นไหมดว้ยระบบแปลงใหญ่ แปลง 20                  11.1000

1.10 ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม                  71.8256

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                  71.8256

กจิกรรม ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 80                  71.8256

1.11 ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ                  26.5000

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                  26.5000

กจิกรรม การพฒันาการผลติเขา้สู่ระบบมาตรฐาน แห่ง 10                  26.5000

1.12 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                    5.3242

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                    5.3242

กจิกรรม ศึกษา และตดิตามระบบส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ เรื่อง 1                    5.3242

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  10.0000

2.1 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)                  10.0000

โครงการที ่1 : โครงการธุรกจินวตักรรมเกษตรไทย                  10.0000

กจิกรรม พฒันาและสนบัสนุนโครงการธุรกจินวตักรรมเกษตรไทย โครงการ 10                  10.0000

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 233.5629

3.1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                 233.5629

โครงการที ่1 : โครงการลดตน้ทนุการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร

เพือ่เพิม่โอกาสในการแขง่ขนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

                233.5629

กจิกรรม ยกระดบัศกัยภาพของสถานีวจิยัทางการเกษตรสู่การพฒันา

ประสทิธภิาพผูป้ระกอบการเกษตรในโซ่อปุทานและโซ่คุณค่า

แห่ง 21                 233.5629

ตวัชี้วดัที ่2 : พื้นทีก่ารผลติไมเ่หมาะสมตาม Agri  Map ไดร้บัการปรบัเปลีย่น

ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ไร่

                389.0492

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 349.9492

1.1 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                    5.6316

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการพื้นทีเ่กษตรกรรม                    5.6316

กจิกรรม อบรมการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่เกษตรกรในพื้นทีป่รบัเปลีย่น

การผลติ (พื้นที ่N)

ราย 3,000                    5.6316

1.2 กรมประมง                  19.1795

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง                  19.1795

กจิกรรม ส่งเสรมิเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri map) ไร่ 5,000                  19.1795
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.3 กรมปศุสตัว ์                 110.4176

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตร

ทีส่  าคญั

                110.4176

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัเกษตรกรในพื้นทีท่ีม่คีวามเหมาะสม ราย 15,800                  73.9976

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัเกษตรกรในพื้นทีท่ีไ่มเ่หมาะสม ไร่ 150,000                  27.9500

กจิกรรม ปรบัโครงสรา้งการผลติปศุสตัว ์ ชนิด 1                    8.4700

1.4 กรมพฒันาทีด่นิ                 101.0308

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตร

ทีส่  าคญั

                101.0308

กจิกรรม การจดัท าฐานขอ้มลูเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกจิ ชนิดพชื 5                  53.5108

กจิกรรม ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map ไร่ 90,000                  47.5200

1.5 กรมวชิาการเกษตร                  24.9024

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตร

ทีส่  าคญั

                 24.9024

กจิกรรม บรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตรทีส่  าคญั ไร่ 1,500                  24.9024

1.6 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  41.4656

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตร

ทีส่  าคญั

                 28.4006

กจิกรรม บรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตรทีส่  าคญั ไร่ 100,000                  28.4006

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิเกษตรกรรมทางเลอืก                  13.0650

กจิกรรม ปรบัเป็นเกษตรกรรมทางเลอืก ครวัเรอืน 17,640                  13.0650

1.7 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                    6.4191

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตร

ทีส่  าคญั

                   6.4191

กจิกรรม ส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการเกษตรตามแผนที ่Agi-Map 

ในนิคมสหกรณ์

ราย 2,500                    6.4191

1.8 กรมหมอ่นไหม                    7.9603

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตร

ทีส่  าคญั

                   7.9603

กจิกรรม การบรหิารจดัการพื้นทีท่ีเ่หมาะสมดา้นหมอ่นไหม ไร่ 2,000                    7.9603

1.9 ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม                  17.6155

โครงการที ่1 : โครงการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสม                  17.6155

กจิกรรม ปรบัเปลีย่นการผลติทางการเกษตรในเขตปฏรูิปทีด่นิ ไร่ 20,000                  17.6155

1.10 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                  15.3268

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสนิคา้เกษตรทีส่  าคญั                  15.3268

กจิกรรม การบรหิารจดัการเกษตรเขตเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตรทีส่  าคญั เรื่อง 1                  15.3268
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  39.1000

2.1 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  39.1000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแบบจ าลองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิดา้นการเกษตร 

ระยะที ่4

                 39.1000

กจิกรรม บูรณาการขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร ระบบ 1                  39.1000

ตวัชี้วดัที ่3 : จ านวน ศพก. 882 แห่ง และศูนยเ์ครอืขา่ยระดบัต าบล                 470.3813

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 454.7965

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  13.1452

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการผลติภาคการเกษตร                  13.1452

กจิกรรม การด าเนินงานส่งเสรมิและพฒันาการผลติภาคการเกษตร ราย 50,000                  13.1452

1.2 กรมการขา้ว                  20.3100

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  20.3100

กจิกรรม พฒันาชาวนาผ่านศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้ว ศูนย์ 450                  20.3100

1.3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  31.0368

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  31.0368

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพครูบญัชปีระจ าศูนยเ์รยีนรู ้ ศูนย์ 882                  31.0368

1.4 กรมประมง                  34.8390

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  34.8390

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ประมง ศูนย์ 882                  34.8390

1.5 กรมปศุสตัว ์                  19.8572

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  19.8572

กจิกรรม พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ศูนย์ 882                  19.8572

1.6 กรมพฒันาทีด่นิ                    9.6138

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                    9.6138

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ศูนย์ 882                    9.6138

1.7 กรมวชิาการเกษตร                  36.8336

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  36.8336

กจิกรรม สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชืในศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ศูนย์ 320                  36.8336

1.8 กรมส่งเสรมิการเกษตร                 250.7095

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                 250.7095

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ศูนย์ 882                 250.7095

1.9 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                    9.2671

โครงการที ่1 : โครงการศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                    9.2671

กจิกรรม สนบัสนุนกจิกรรมสหกรณ์ในศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร

ศูนย์ 882                    9.2671
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.10 กรมหมอ่นไหม                    6.8000

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                    6.8000

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้หมอ่นไหม ศูนย์ 4                    6.8000

1.11 ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม                    7.4750

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                    7.4750

กจิกรรม ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรในเขตปฏรูิปทีด่นิ ศูนย์ 140                    7.4750

1.12 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                  14.9093

โครงการที ่1 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  14.9093

กจิกรรม พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร เรื่อง 1                  14.9093

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  15.5848

2.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  15.5848

โครงการที ่1 : โครงการลดตน้ทนุการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร

เพือ่เพิม่โอกาสในการแขง่ขนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

                 15.5848

กจิกรรม การจดัต ัง้ Northeastern Agri-Food Technopolis คน 1,000                  11.4696

กจิกรรม การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพการประกอบอาชพีเกษตรกรรม คน 500                    4.1152

ตวัชี้วดัที ่4 : จ านวนเกษตรกรยกระดบัเป็น Smart Farmer เพิม่ขึ้น

ไมน่อ้ยกวา่ 100,000 ราย

                238.5209

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 145.0651

1.1 กรมการขา้ว                  18.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  18.0000

กจิกรรม พฒันา Smart Farmer ราย 11,250                  18.0000

1.2 กรมประมง                  25.9663

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  25.9663

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 16,000                  25.9663

1.3 กรมปศุสตัว ์                  14.9216

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  14.9216

กจิกรรม สรา้งเกษตรกรปราดเปรื่อง ราย 13,000                  14.9216

1.4 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  44.8089

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  44.8089

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ราย 23,145                  44.8089

1.5 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                    3.4283

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                    3.4283

กจิกรรม พฒันาสมาชกิสหกรณ์เป็นสมาชกิปราดเปรื่อง (Smart Member) ราย 5,320                    3.4283

1.6 ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม                  37.9400

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                  37.9400

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏรูิปทีด่นิ (Smart Farmer) ราย 5,000                  37.9400
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  93.4558

2.1 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  13.6400

โครงการที ่1 : โครงการฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer                  13.6400

กจิกรรม ฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer คน 5,600                  13.6400

2.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                  14.7350

โครงการที ่1 : โครงการลดตน้ทนุการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร

เพือ่เพิม่โอกาสในการแขง่ขนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

                 14.7350

กจิกรรม มทส. ฟารม์อจัฉรยิะ (SUT Smart Farm) คน 8,000                  14.7350

2.3 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  20.5104

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร                  20.5104

กจิกรรม พฒันาเกษตรกรสมยัใหม ่สู่ไทยแลนด ์4.0 โดยใชป้รชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ราย 300                  20.5104

2.4 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                  44.5704

โครงการที ่1 : โครงการลดตน้ทนุการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร

เพือ่เพิม่โอกาสใหก้ารแขง่ขนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

                 44.5704

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร (พฒันาเกษตรสมยัใหม่

สู่ไทยแลนด ์4.0 โดยใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง : Smart Farmer)

โครงการ 3                  44.5704

ตวัชี้วดัที ่5 : จ านวนสถาบนัเกษตรกร มกีารจดัต ัง้ในรูปแบบประชารฐั

ไมน่อ้ยกวา่ 100 แห่ง ธนาคารสนิคา้เกษตรไมน่อ้ยกวา่ 150 แห่ง

                 63.0879

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  63.0879

1.1 กรมประมง                    9.6200

โครงการที ่1 : โครงการธนาคารผลผลติเกษตรดา้นการประมง                    9.6200

กจิกรรม สนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ า้แบบมส่ีวนร่วม ชมุชน 20                    9.6200

1.2 กรมพฒันาทีด่นิ                  26.9500

โครงการที ่1 : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                  26.9500

กจิกรรม ธนาคารปุ๋ยอนิทรยี ์ แห่ง 77                  26.9500

1.3 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                  25.0179

โครงการที ่1 : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                    3.0649

กจิกรรม สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ แห่ง 76                    3.0649

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร                  21.9530

กจิกรรม พฒันาความเขม้แขง็เพือ่ยกระดบัช ัน้สหกรณ์ เรื่อง 1                  10.9483

กจิกรรม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์

ภาคการเกษตร

แห่ง 300                  11.0047

1.4 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                    1.5000

โครงการที ่1 : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                    1.5000

กจิกรรม ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานโครงการธนาคารสนิคา้เกษตร เรื่อง 1                    1.5000
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

  2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

1. สนิคา้เป้าหมายระหวา่งประเทศ มอีตัราการขยายตวัของรายได ้/ มลูค่าเพิม่สูงขึ้น

2. ความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการเพิม่สูงขึ้นจากความร่วมมอืทางการคา้

   ระหวา่งประเทศ และการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูสนิคา้และบรกิารสาํคญั

3. ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ เพือ่รองรบัการเขา้สู่เศรษฐกจิยุคใหม่

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงพาณิชย์

1) สาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 4 กระทรวง 8 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการคา้และการลงทนุระหว่างประเทศ

263,603,600                  

577,759,700                  

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการคา้ ทัง้สนิคา้และบรกิารของไทยใหเ้ขม้แขง็ 

มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศพนัธมติร ทัง้ระหวา่งรฐั เอกชน และสถาบนัวชิาการ

 ทาํใหเ้กดิการสรา้งห่วงโซ่มลูค่าทีเ่ชื่อมต่อกนั และสามารถขยายโอกาสทางการคา้และพฒันาผูป้ระกอบการใหม้ี

ความพรอ้มในการแขง่ขนั รวมท ัง้พฒันาและส่งเสรมิใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทนุอย่างครบวงจร 

ตลอดจนส่งเสรมิการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการคา้ การลงทนุ สนิคา้และบรกิารระหวา่งประเทศ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

    ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และทอ้งถิน่ ครอบคลมุท ัง้ผูป้ระกอบการ ธุรกจิ ผูผ้ลติ เกษตรกร 

    วสิาหกจิชมุชน สหกรณ์
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

  5.1 แผนภาพความเชือ่มโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรด์า้น: การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 

12 ที่ 3.1: อตัราการ

ขยายตวัของมลูค่าการ

ส่งออกเฉลีย่ไมต่ า่กวา่

รอ้ยละ 4 

 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

ที่ 4.2: ความส าเร็จของโครงการพฒันา

ร่วมกนัระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมภิาค 

 

เป้าหมายที่ 1: 

เศรษฐกจิขยายตวั

อย่างมเีสถยีรภาพ

และย ัง่ยนื 

 

 

 

เป้าหมายที่ 2:      

การสรา้งความ

เขม้แขง็ให ้

เศรษฐกจิรายสาขา 

 

 

ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ 

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็

ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

 

  ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ที่ 1.1: อตัราการขยายตวั

ของภาคเกษตร 

อตุสาหกรรม และบริการ

(นอกเหนือจากบริการ

ภาครฐั) ขยายตวัไมต่ า่กวา่

รอ้ยละ 3, 4.5 และ 6  

ต่อปี ตามล าดบั 

 

เป้าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมอืทางการคา้และการลงทนุกบัมติรประเทศ และสรา้ง

ศกัยภาพการแข่งขนัการส่งออกสนิคา้และบรกิาร 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 : ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา 

 

เป้าหมายที่ 4: ประเทศไทยเป็น

หุน้ส่วนการพฒันาทีส่  าคญัท ัง้ในทกุ

ระดบั 
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5.2  แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                       

แผนงานบูรณาการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 577.7597 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารคา้ 

งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 1 : การขยายความร่วมมอืทางการคา้และการลงทนุกบัมติรประเทศ และสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัการส่งออกสนิคา้และบรกิาร 

 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1: ความร่วมมอืทางการคา้และการลงทนุ เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า 7 ความร่วมมอื/เรื่อง   

1. โครงการที่สนบัสนุนการขยายความร่วมมอืการคา้การลงทนุทีบ่รรลุตามเป้าหมาย 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 70       

แนวทางที่ 1.1.1 : สรา้งความเป็นหุน้ส่วนการคา้และการลงทนุกบัประเทศในอนุภมูภิาค ภมูภิาค  

และนานาประเทศ 

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ  

1. ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ   

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  

2. ส  านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้  

กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)  

 

205.9387 ลา้นบาท 

1. จ านวนผูป้ระกอบการสนิคา้/บรกิารเป้าหมายทีไ่ดร้บัการพฒันาและ

ส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 31,500 ราย 

2. มลูค่าการคา้ระหว่างประเทศของสนิคา้และบรกิารเป้าหมาย  

ไมน่อ้ยกว่า 16,000 ลา้นบาท  

 

แนวทางที่ 1.2.1 : พฒันาส่งเสริมผูป้ระกอบการและช่องทางการตลาด

สนิคา้และบรกิารเป้าหมายระหว่างประเทศ 

 

 

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

2. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ 

   (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงสาธารณสุข  

1. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 

  

 

335.3889 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.2.2 : เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ยกระดบั

สนิคา้และธุรกจิบริการเป้าหมาย  

 

 

 

  1. จ านวนฐานขอ้มลูธุรกจิบรกิารเป้าหมาย 4 ฐานขอ้มลู 

กระทรวงพาณิชย ์ 

1. กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

2. ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้  

กระทรวงสาธารณสุข  

1. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  

 

36.4321 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1.2: อตัราการขยายตวัของมลูค่าส่งออกสนิคา้เป้าหมาย รอ้ยละ 1  (อญัมณีและเครื่องประดบั แฟชัน่/ไลฟ์สไตล ์สมนุไพร 

เกษตรอนิทรีย)์ / อตัราการขยายตวัของรายไดภ้าคบริการเป้าหมาย  รอ้ยละ 4  (ธุรกิจซอฟตแ์วร ์ธุรกจิสิง่พมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ธุรกจิ

โฆษณา ธุรกจิบนัเทงิ ธุรกจิสุขภาพและความงาม ธุรกจิบริหารจดัการโรงแรม ธุรกจิก่อสรา้งและเกี่ยวเน่ือง ธุรกจิ Digital Content ธุรกจิ 

Creative and Culture) 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น                 577.7597

เป้าหมายที่ 1 : การขยายความรว่มมือทางการคา้และการลงทนุกบัมิตรประเทศ และสรา้ง

ศกัยภาพการแข่งขนัการสง่ออกสนิคา้และบรกิาร

                577.7597

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : ความรว่มมือทางการคา้การลงทนุ เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า 7 ความรว่มมือ/เรื่อง                 205.9387

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : สรา้งความเป็นหุน้สว่นการคา้และการลงทนุกบัประเทศ

ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

                205.9387

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการทีส่นบัสนุนการขยายความร่วมมอืการคา้การลงทนุทีบ่รรลเุป้าหมาย

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70

                205.9387

1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ                  23.1080

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ                  23.1080

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัต่ำงประเทศเพือ่พฒันำขดี

ควำมสำมำรถดำ้นกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้และกำรลงทนุระหวำ่งประเทศ

                 23.1080

กจิกรรม ส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัต่ำงประเทศเพือ่พฒันำขดีควำมสำมำรถดำ้นกำร

แขง่ขนัทำงกำรคำ้และกำรลงทนุระหวำ่งประเทศ

รอ้ยละ 70                  23.1080

2. กระทรวงพำณิชย์                 181.0424

2.1 กรมเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ                 112.8181

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัท ำเขตกำรคำ้เสรี                 112.8181

กจิกรรม ศึกษำ วเิครำะห ์จดัท ำท่ำทแีละประชมุเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรคำ้เสรี เรื่อง 15                  63.4568

กจิกรรม เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและใชป้ระโยชนจ์ำกควำมตกลงกำรคำ้เสรี รำย 7,720                  49.3613

2.2 ส ำนกังำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรคำ้                  68.2243

โครงกำรที ่1 : โครงกำรหุน้ส่วนยุทธศำสตรเ์พือ่พฒันำตลำดต่ำงประเทศและเศรษฐกจิ

ภูมภิำคใน CLMVT

                 58.2243

กจิกรรม หุน้ส่วนยุทธศำสตรเ์พือ่พฒันำตลำดต่ำงประเทศและเศรษฐกจิภูมภิำคใน 

CLMVT

แห่ง 4                  58.2243

โครงกำรที ่2 : โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำดำ้นกำรคำ้กำรลงทนุในต่ำงประเทศ 

(สหรฐัอเมรกิำ)

                 10.0000

กจิกรรม จดัจำ้งทีป่รกึษำกำรคำ้กำรลงทนุในต่ำงประเทศ (สหรฐัอเมรกิำ) สำขำ 3                  10.0000

3. กระทรวงศึกษำธกิำร                   1.7883

3.1 สถำบนัระหวำ่งประเทศเพือ่กำรคำ้และกำรพฒันำ (องคก์ำรมหำชน)                   1.7883

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้นกำรคำ้และกำรลงทนุ

ระหวำ่งประเทศ

                  1.7883

กจิกรรม จดัประชมุ/สมัมนำ (บูรณำกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้น

กำรคำ้และกำรลงทนุระหวำ่งประเทศ)

โครงกำร 1                   1.7883

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 : อตัราการขยายตวัของมูลค่าสง่ออกสนิคา้เป้าหมาย รอ้ยละ 1 

(อญัมณีและเครื่องประดบั แฟชัน่/ไลฟสไตล ์สมนุไพร เกษตรอนิทรยี)์ /อตัราการขยายตวั

ของรายไดภ้าคบรกิารเป้าหมาย รอ้ยละ 4 (ธรุกจิซอฟตแ์วร ์ธุรกจิสิง่พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

ธุรกจิโฆษณา ธุรกจิบนัเทิง ธุรกจิสขุภาพและความงาม ธุรกจิบรหิารจดัการโรงแรม ธุรกจิ

กอ่สรา้งและเกีย่วเน่ือง ธุรกจิ Digital Content ธุรกจิ Creative and Culture)

                371.8210

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2.1 : พฒันาสง่เสรมิผูป้ระกอบการและช่องทางการตลาดสนิคา้

และบรกิารเป้าหมายระหว่างประเทศ

                335.3889

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนผูป้ระกอบการสนิคา้/บรกิารเป้าหมายทีไ่ดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ

การคา้ระหวา่งประเทศ 31,500 ราย มลูค่าการคา้ระหวา่งประเทศของสนิคา้และบรกิาร

เป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่ 16,000 ลา้นบาท

                335.3889

1. กระทรวงพำณิชย์                 332.1170

1.1 กรมส่งเสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ                 325.1895

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำและส่งเสรมิสนิคำ้และธุรกจิบรกิำรศกัยภำพสู่สำกล                 238.5386

กจิกรรม พฒันำและส่งเสรมิสนิคำ้และธุรกจิบรกิำรศกัยภำพสู่สำกล รำย 1,500                 238.5386

โครงกำรที ่2 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรสู่เศรษฐกจิยุคใหม ่(New Economy 

Academy)

                 86.6509

กจิกรรม พฒันำผูป้ระกอบกำรสู่เศรษฐกจิยุคใหม ่(New Ecomomy Academy) รำย 30,000                  86.6509

1.2 สถำบนัวจิยัและพฒันำอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                   6.9275

โครงกำรที ่1 : โครงกำรกำรส่งเสรมิประเทศไทยสู่ควำมเป็นศูนยก์ลำงกำรผลติอญัมณี

และเครื่องประดบัโลก

                  6.9275

กจิกรรม เตรยีมงำนประชมุ / กำรจดัประชมุ World Jewellery Confederation 

CIBJO Congress 2017

คน 100                   6.9275

2. กระทรวงสำธำรณสุข                   3.2719

2.1 กรมสนบัสนุนบรกิำรสุขภำพ                   3.2719

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรบรกิำรทำงกำรแพทย ์เพือ่ส่งเสรมิให ้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงบรกิำรสุขภำพระหวำ่งประเทศ

                  3.2719

กจิกรรม พฒันำศกัยภำพกำรบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลำงบรกิำรสุขภำพระหวำ่งประเทศ

แห่ง 84                   3.2719

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2.2 : เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มเพื่อยกระดบัสนิคา้และธุรกจิ

บรกิารเป้าหมาย

                 36.4321

ตวัชี้วดัที ่1 : จ านวนฐานขอ้มลูธุรกจิบรกิารเป้าหมาย 4 ฐานขอ้มลู                  36.4321

1. กระทรวงพำณิชย์                  21.7043

1.1 กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้                   3.8600

โครงกำรที ่1 : โครงกำรศึกษำธุรกจิบญัชทีำ้ย พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกจิของคนต่ำงดำ้ว

 พ.ศ. 2542

                  3.8600

กจิกรรม จดัท ำขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ

ผูป้ระกอบกำรไทย

รำยกำรธุรกจิ 20                   3.8600
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.2 ส ำนกังำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรคำ้                  17.8443

โครงกำรที ่1 : โครงกำรฐำนขอ้มลูบรกิำรศกัยภำพไทย                  17.8443

กจิกรรม ฐำนขอ้มลูบรกิำรศกัยภำพไทย สำขำ 1                  17.8443

2. กระทรวงสำธำรณสุข                  14.7278

2.1 กรมสนบัสนุนบรกิำรสุขภำพ                  14.7278

โครงกำรที ่1 : โครงกำรบูรณำกำรกำรบรหิำรจดักำรสถำนประกอบกำรเพือ่ใหบ้รกิำร

สุขภำพแก่ประชำชนเพือ่น ำไปสู่ประชำคมโลกแบบครบวงจร

                 14.7278

กจิกรรม ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรบูรณำกำรกำรบรหิำรจดักำรสถำนประกอบกำร

เพือ่ใหบ้รกิำรสุขภำพแก่ประชำชนเพือ่น ำไปสู่ประชำคมโลกแบบครบวงจร

ฐำนขอ้มลู 2                  14.7278
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

 ประชาชนมทีกัษะและความม ัน่คงในการด ารงชีวติ อนัจะน าไปสู่ความอยู่ดมีสุีขอย่างย ัง่ยนื

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

1) ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 29 หน่วยงาน

1) กลุม่วยัเด็กแรกเกดิ /เด็กปฐมวยั (อายุ 0 – 5 ปี)

2) กลุม่วยัเด็กนกัเรยีน (อายุ 5 – 14 ปี)

3) กลุม่วยัเด็กวยัรุ่น/นกัศึกษา (อายุ 15 – 21 ปี)

4) กลุม่วยัแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี)

5) กลุม่วยัผูสู้งอายุ  (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : ท ัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 

7,076,398,200 

8,474,822,900 

เพือ่ใหค้นไทยทกุช่วงวยัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ มคีวามม ัน่คงในชีวติ และมคีรอบครวัทีอ่บอุ่นเขม้แขง็

มคุีณธรรมจรยิธรรม โดยเตรยีมความพรอ้มครอบครวัก่อนมบีตุร ส่งเสรมิการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ/ปฐมวยั

ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการ เพิม่คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ส่งเสรมิเด็กวยัเรยีน

กลุม่เสีย่งใหส้ามารถจบการศึกษาภาคบงัคบัและมโีอกาสศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึ้น ป้องกนัปญัหาความรุนแรงทีม่ ี

ต่อเด็กในวยัเรยีน ส่งเสรมิเด็กวยัรุ่น/นกัศึกษาใหม้ทีกัษะชีวติและทกัษะการท างาน มภูีมคุิม้กนัพรอ้มสู่การเป็นผูใ้หญ่

ทีม่คุีณภาพและเขา้สู่ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอย่างย ัง่ยนื เสรมิสรา้งความอบอุ่นในครอบครวั ตลอดจน

ส่งเสรมิการมงีานท าในผูสู้งอายุเพือ่ความม ัน่คงในชีวติ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:



5. แผนการเช่ือมโยง 

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

 

เป้าหมายของ 

แผนพฒันาฯ  

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

2.1: เดก็มพีฒันาการสมวยัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85 

2.2: คะแนน IQ เฉลีย่ไมต่ า่กว่าเกณฑม์าตรฐาน 

2.3: เดก็รอ้ยละ 70 มคีะแนน EQ ไมต่ า่กว่าเกณฑม์าตรฐาน 

2.4: ผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองคุณวุฒวิชิาชพีและผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตมิจี  านวนเพิม่ขึ้น 

2.5: การมงีานท าของผูสู้งอายุ (อายุ 60-69 ปี) เพิม่ขึ้น 

 

เป้าหมายที่ 2 : คนในสงัคมไทยทกุช่วงวยัมีทกัษะ ความรู ้และความสามารถเพิม่ข้ึน 

 

 

เป้าหมายที่ 5 : สถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แข็งและมีสว่นรว่มในการพฒันาประเทศ

เพิม่ข้ึน โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา ชุมชน สือ่มวลชน และภาคเอกชน 

 

 
ตวัช้ีวดัของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัที่ 12 

 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันา ฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมศีกัยภาพ 

ตลอดช่วงวยั 

  

 
 

เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทกุช่วงวยัมคีวามม ัน่คง 
ในชวีติ 

 

เป้าหมายที่ 3 : คนไทยมคีรอบครวัอบอุ่นเขม้แขง็มคุีณธรรมจรยิธรรม 

 

ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 

5.1: ดชันีครอบครวัอบอุ่นอยู่ในระดบัดขีึ้น 

5.2: ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มกีารปฏบิตัติามหลกัค าสอนทางศาสนาเพิม่ขึ้น 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 

  งบประมาณปี 2561 จ านวน  8,474.8229 ลา้นบาท  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมศีกัยภาพตลอดช่วงวยั  

 

.............................................................................................................................................................................................. 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมคุีณภาพและการมพีฒันาการสมวยั  

(เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

 

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ศรสีะเกษ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

2. กรมการแพทย ์

3. กรมควบคุมโรค 

4.กรมสุขภาพจติ 

5.กรมอนามยั 

 

4. กรมสุขภาพจติ 

5. กรมอนามยั 

 

หน่วยงาน 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์ 

(ส  านกังานปลดักระทรวง) 

เป้าหมาย 
 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1. : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 

แนวทางที่ 1.1.2 : สนบัสนุนการศึกษาทีม่คุีณภาพใหค้วามรูแ้ละทกัษะชีวติ  
(เดก็วยัเรียน 5-14 ปี) 

 

 

แนวทางที่ 1.1.3 : ส่งเสริมทกัษะชีวติและ

ทกัษะการท างาน (เดก็วยัรุ่น 15-21 ปี) 

 

แนวทางที่ 1.1.4 : พฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

(วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

 

 
เดก็ทีม่พีฒันาการสมวยัไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 

 

เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ 

ไม่ต า่กวา่ 100 และม ีEQ ไม่ต า่

กวา่เกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 70 

 

เดก็อายุ 15-21 ปี รอ้ยละ 75 ไดร้บัการ

พฒันาทกัษะชวีติหรอืทกัษะการท างาน 

รอ้ยละ 85 ของแรงงานที่

ส  าเร็จการฝึกอบรมไดต้าม

มาตรฐานการฝึก 

 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุ

ทหารลาดกระบงั 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมสุขภาพจติ 
  

 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั 

 

แนวทางที่ 1.1.5 : พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ การท างานและ 

การด ารงชีวติ (ผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

 

 
รอ้ยละ 80 ของการ

พฒันาทกัษะกายใจ 

ของผูสู้งอาย ุ

กระทรวง

สาธารณสขุ 

1. ส านกัปลดั 

กระทรวง

สาธารณสุข 

2. กรมการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์

ทางเลอืก 

 

งบประมาณ 

การตัง้ครรภค์ณุภาพ 

รอ้ยละ 60 

 

เดก็อายุ 0 -5 ปี สูงดสีมส่วน

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 51 

รอ้ยละ 40 ของ

พฤตกิรรมสุขภาพ 

ทีพ่งึประสงค ์

ผูสู้งอายุทีต่อ้งการ

ท างานและมงีานท า

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 20 

รอ้ยละ 28 ของวยั

ท างานมพีฤตกิรรม 

สุขภาพทีพ่งึประสงค ์

รอ้ยละ 55 คนวยั

ท างานม ีBMI 

ปกต ิ

 

 

 

 

 

เดก็ไทยสูงด ี

สมส่วน ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 66 

 

รอ้ยละ 45 ของเดก็ 

วยัเรยีนมพีฤตกิรรม

สุขภาพทีพ่งึประสงค ์

 
 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั 

กระทรวง ศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมการแพทย ์

2. กรมอนามยั 

 

 

กระทรวงสาธารณสขุ   

1. กรมอนามยั 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั 

2. กรมควบคุมโรค 

3. ส านกังานปลดั

สาธารณสุข 

กระทรวง ศึกษาธิการ 

1. มหาวทิยาลยั

นเรศวร 

 

 

1กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการสตรแีละ

สถาบนัครอบครวั 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวง ศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

2. สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

1. กรมควบคุมโรค 

2. กรมอนามยั 

3. กรมสุขภาพจติ 

4. ส านกังาน

ปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

5. กรมสนบัสนุน

บรกิารสุขภาพ 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครอง

แรงงาน 

 

กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการ

ผูสู้งอาย ุ

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมอนามยั 

กระทรวงแรงงาน 

1.กรมการจดัหางาน 

2 กรมพฒันาฝีมอื

แรงงาน 

กระทรวงศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

1. หาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ์

2. มหาวทิยาลยั 

แม่โจ ้

  

 

 

 

งบประมาณ 

4,053.2264 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

10.1430 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

42.9362 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

3,009.4731 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

11.2704 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

87.0437 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

254.5975 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

260.8581 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

177.9892 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

10.7400 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

40.9639 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

49.9761 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

47.3185 ลา้นบาท 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

2. มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

3. มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

กระทรวงสาธารณสขุ   

1. กรมสุขภาพจติ 

2. กรมอนามยั 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั (ต่อ)  

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทกุช่วงวยัมคีวามม ัน่คงในชวีติ  

แนวทาง 
แนวทางที่ 2.1.1 : สรา้งความพรอ้มใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็นคน

ไทยทีม่คีวามม ัน่คงในชีวติ (เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

 

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน 

 
  
 

หน่วยงาน 

 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามม ัน่คงในชวีติ 

แนวทางที่ 2.1.2 : พฒันาโอกาสทางการศึกษาในระดบัสูง

ใหเ้ดก็วยัเรียนมคีวามม ัน่คงในชีวติ 

(เดก็วยัเรียน 5-14 ปี) 

 

 

แนวทางที่ 2.1.3 : พฒันาโอกาสในการศึกษา
ระดบัสูงและประสบการณก์ารท างาน   
(เดก็วยัรุ่น 15-21 ปี) 

 

แนวทางที่ 2.1.4 : สรา้งความม ัน่คงในชีวติใหแ้รงงาน (วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

 

รอ้ยละศูนยเ์ดก็เลก็ทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 70 

 
 

รอ้ยละ 80 ของเดก็ป่วยและ 

ดอ้ยโอกาสสามารถเขา้รบัการศึกษาปกต ิ

 

สดัส่วนของเยาวชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษา 

ทีสู่งขึ้นรอ้ยละ 66 

รอ้ยละ 40 ของกลุม่วยั

แรงงานเขา้ถงึระบบบรกิาร

อาชวีอนามยัทีม่คีณุภาพ 

 

 
 

กระทรวงสาธารณสขุ   

1. กรมการแพทย ์

 
  
 
 
 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนุษย ์

1. กรมกจิการเดก็และเยาวชน    

 
 

กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

1.กรมส่งเสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร 

 

แนวทางที่ 2.1.5 : สรา้งความม ัน่คงในชีวติของผูสู้งอายุ  

(ผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

 

 

รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุเขา้ถงึ

สทิธิบรกิารทางสงัคมได ้

 
 

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการผูสู้งอาย ุ

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 

2. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมสุขภาพจติ 

 

งบประมาณ 

สดัส่วนผูอ้ยู่ในระบบประกนั

ทางสงัคมต่อก าลงัแรงงาน 

รอ้ยละ 4 

 
 

 

รอ้ยละ 73 ของแรงงานที่

ไดร้บัการบรรจงุานใน

ประเทศ 

 
 

 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมการแพทย ์ 

2. กรมสุขภาพจติ 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. กรมการแพทย ์

 

รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายุ

สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์

(ส านกังานปลดักระทรวง) 

งบประมาณ 

64.6997 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

3.8605 ลา้นบาท 

 

 

งบประมาณ 
6.2250 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 
15.4663 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

82.2665 ลา้นบาท 

 

 

งบประมาณ 

3.9648 ลา้นบาท 
 

 

งบประมาณ 

10.7118 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

6.5794 ลา้นบาท 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการ : การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั (ต่อ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 3 : คนไทยมคีรอบครวัอบอุ่นเขม้แขง็มคีุณธรรมจริยธรรม   

แนวทาง 
แนวทางที่ 3.1.1 : สง่เสริมความอบอุ่นใหเ้ดก็ปฐมวยั 

(เดก็ปฐมวยั 0-5 ปี) 

 

ตวัช้ีวดั 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมอนามยั 

 

หน่วยงาน 

 

เป้าหมาย 

 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : รอ้ยละ 80 ของครอบครวัมคีวามเขม้แขง็และความอบอุ่น 

แนวทางที่ 3.1.2 : สง่เสริมรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพือ่ความอยู่ด ี

มสุีข (เดก็วยัเรียน 5-14 ปี) 

 
 

แนวทางที่ 3.1.3 : เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและการกา้วสูก่ารเป็นผูใ้หญ่ 

(เดก็วยัรุ่น 15-21 ปี) 

 

แนวทางที่ 3.1.4 : สง่เสริมความ

อบอุ่นในครอบครวัส  าหรบัวยั

แรงงาน (วยัแรงงาน 15-59 ปี) 

 

รอ้ยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครวั 

ที่กระท าต่อเด็กปฐมวยัรอ้ยละ 7 

 

รอ้ยละ 30 ของโรงเรียนที่มี

การจดัการเรยีนรูเ้พศวถิี

ศึกษาอย่างเหมาะสม 

 

อตัราการคลอดในมารดาอายุ 

15-19 ปี ไม่เกนิ 50 ต่อ

ประชากรหญงิอายุ  

15–19 ปี พนัคน 

ดัชนีความอบอุ่นครอบครัว  
ร้อยละ 100 
 
 

 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมการศาสนา 

2. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

 

 

 

 กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเด็กและ

เยาวชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

2. กรมอนามยั 

 

กระทรวงยุติธรรม 

1. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน 

 

แนวทางที่ 3.1.5 : เสริมสรา้งคุณค่า

และความอบอุ่นในวยัผูสู้งอายุ  

(วยัสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

 

 

ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิก 
NCD มีภาวะซึมเศร้าลดลง  
ร้อยละ 10 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมสุขภาพจติ 

 

 

งบประมาณ 

รอ้ยละ 80 ของเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการปลูก

ผงัคุณธรรมจริยธรรมและมี

ทศันคติที่ดขีึ้นต่อการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 

 

 
 

เด็กและเยาวชนภายหลงัปล่อยจาก

ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

สามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคมได ้

อย่างปกติสุขไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 

 

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

1. กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการ

เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม  

รอ้ยละ 70 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

1.กรมอนามยั 

 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ศูนยค์ุณธรรม(องคก์าร

มหาชน) 

2.กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมควบคุมโรค 

 

งบประมาณ 

18.2903 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

41.5866 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

115.6997 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

3.4500 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

9.4003 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

13.9180 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

10.7106 ลา้นบาท 

 

งบประมาณ 

11.4573 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ 

(ส  านกังานปลดักระทรวง) 
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9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น             8,474.8229

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกัยภาพตลอดช่วงวยั             8,056.5361

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน             8,056.5361

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : สง่เสรมิการเกดิอย่างมีคุณภาพและการมีพฒันาการ

สมวยั

            4,106.3056

ตวัชี้วดัที ่1 : เดก็ทีม่พีฒันาการสมวยั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85             4,053.2264

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์             2,153.6016

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน             2,153.6016

โครงการที ่1 : โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามช่วงวยั             2,153.6016

กจิกรรม การส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพ คน 545,410             2,153.6016

2. กระทรวงแรงงาน                 14.8829

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                 14.8829

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัศูนยเ์ดก็เลก็วทิยาเขตสรินิธรราช

วทิยาลยั ในพระราชูปถมัภ์

                14.8829

กจิกรรม ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติบตุรของผูใ้ชแ้รงงาน คน 1,600                 14.8829

3. กระทรวงศึกษาธกิาร             1,783.2800

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร             1,782.8950

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั             1,782.8950

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน

ระดบัปฐมวยั

คน 573,428             1,782.8950

3.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                  0.3850

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                    0.3850

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั คน 100                  0.3850

4. กระทรวงสาธารณสุข               101.4619

4.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 45.0648

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนทกุกลุม่วยัไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ

ทีเ่หมาะสม

                45.0648

กจิกรรม การพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่สตรแีละเดก็

ปฐมวยั

เขต 12                 45.0648

4.2 กรมการแพทย์                  3.7647

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั

กลุม่ในครรภ/์แรกเกดิ/ปฐมวยั

                 3.7647

กจิกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยักลุม่ในครรภ์ แห่ง 70                  3.7647

4.3 กรมควบคุมโรค                  7.0000

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ

และสรา้งเสรมิภูมคุิม้กนัโรคในกลุม่วยัเดก็

                 7.0000

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม  พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ

และสรา้งเสรมิภูมคุิม้กนัโรคในกลุม่วยัเดก็

แห่ง 30,045                  7.0000

4.4 กรมสุขภาพจติ                 19.0072

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                 19.0072

กจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัเดก็ ราย 47,000                 19.0072

4.5 กรมอนามยั                 26.6252

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                26.6252

กจิกรรม ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพและการมพีฒันาการสมวยั โครงการ 1                 26.6252

ตวัชี้วดัที ่2 : การต ัง้ครรภคุ์ณภาพ รอ้ยละ 60                 10.1430

1. กระทรวงสาธารณสุข                 10.1430

1.1 กรมการแพทย์                  2.4548

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั

กลุม่ในครรภ/์แรกเกดิ/ปฐมวยั

                 2.4548

กจิกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยักลุม่แรกเกดิ/ปฐมวยั คน 5,000                  2.4548

1.2 กรมอนามยั                  7.6882

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                 7.6882

กจิกรรม ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพและการมพีฒันาการสมวยั โครงการ 1                  7.6882

ตวัชี้วดัที ่3 : เดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51                 42.9362

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                 25.9272

1.1 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ                 25.9272

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                 25.9272

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั คน 3,000                 25.9272

2. กระทรวงสาธารณสุข                 17.0090

2.1 กรมอนามยั                 17.0090

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                17.0090

กจิกรรม ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพและการมพีฒันาการสมวยั โครงการ 1                 17.0090

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพใหค้วามรูแ้ละ

ทกัษะชีวิต (เด็กวยัเรยีน 5 - 14 ปี)

            3,107.7872

ตวัชี้วดัที ่1 : เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 100 และม ีEQ ไมต่ า่กวา่เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 70

            3,009.4731

1. กระทรวงศึกษาธกิาร             2,986.4379

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร             2,983.8511

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั             2,983.8511
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนระดบั

ประถมศึกษา

คน 1,019,483             2,983.8511

1.2 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                  1.5868

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                  1.5868

กจิกรรม โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะชวีติส าหรบัวยัเรยีน คน 1,148                  1.5868

1.3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  1.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                  1.0000

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั โครงการ 4                  1.0000

2. กระทรวงสาธารณสุข                 23.0352

2.1 กรมสุขภาพจติ                 13.3124

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                 13.3124

กจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัเรยีน ราย 18,000                 13.3124

2.2 กรมอนามยั                  9.7228

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                 9.7228

กจิกรรม ส่งเสรมิเดก็วยัเรยีนไดร้บัการศึกษาทีม่คุีณภาพไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะชวีติ

โครงการ 1                  9.7228

ตวัชี้วดัที ่2 : เดก็ไทยสูงดสีมส่วน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 66                 11.2704

1. กระทรวงสาธารณสุข                 11.2704

1.1 กรมอนามยั                 11.2704

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                11.2704

กจิกรรม ส่งเสรมิเดก็วยัเรยีนไดร้บัการศึกษาทีม่คุีณภาพไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะชวีติ

โครงการ 1                 11.2704

ตวัชี้วดัที ่3 : รอ้ยละ 45 ของเดก็วยัเรยีนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์                 87.0437

1. กระทรวงศึกษาธกิาร                  0.6013

1.1 มหาวทิยาลยันเรศวร                  0.6013

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                  0.6013

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั คน 720                  0.6013

2. กระทรวงสาธารณสุข                 86.4424

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 46.7424

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัเรยีน

และวยัรุ่นแบบบูรณาการ

                46.7424

กจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพกลุม่เดก็วยัเรยีน (5-14 ปี) เขต 12                 46.7424

485



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.2 กรมควบคุมโรค                 16.7000

โครงการที ่1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและพฒันาทกัษะชวีติ

ในกลุม่วยัเรยีน

                16.7000

กจิกรรม พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และทกัษะชวีติในกลุม่วยัเรยีน

หน่วยงาน 439                 16.7000

2.3 กรมอนามยั                 23.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม

                23.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิเดก็วยัเรยีนไดร้บัการศึกษาทีม่คุีณภาพไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะชวีติ

โครงการ 1                 23.0000

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 : สง่เสรมิทกัษะชีวิตและทกัษะการท างาน 

(เด็กวยัรุ่น 15 - 21 ปี)

              254.5975

ตวัชี้วดัที ่1 : เดก็อายุ 15-21 ปี รอ้ยละ 75 ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติหรอืทกัษะ

การท างาน

              254.5975

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์               245.7879

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน               245.7879

โครงการที ่1 : โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามช่วงวยั               245.7879

กจิกรรม การส่งเสรมิและสนบัสนุนทกัษะชวีติเดก็และเยาวชน คน 301,500               245.7879

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  2.5096

2.1 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  2.5096

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย                  2.5096

กจิกรรม ส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะการท างาน คน 1,000                  2.5096

3. กระทรวงสาธารณสุข                  6.3000

3.1 กรมสุขภาพจติ                  6.3000

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                  6.3000

กจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพจติในกลุม่วยัรุ่น ราย 10,000                  6.3000

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

(วยัแรงงาน 15 - 59 ปี)

              449.5873

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 85 ของแรงงานทีส่  าเร็จการฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก               260.8581

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์               191.0253

1.1 กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั               191.0253

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของสตรแีละครอบครวั               191.0253

กจิกรรม พฒันาทกัษะอาชพีแก่สตรแีละครอบครวั คน 12,400               191.0253
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงแรงงาน                 54.0000

2.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                 54.0000

โครงการที ่1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาส

ในการประกอบอาชพี

                54.0000

กจิกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการ

ประกอบอาชพี

คน 20,000                 54.0000

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 15.8328

3.1 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                 15.3628

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ                 15.3628

กจิกรรม การพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คน 3,880                 15.3628

3.2 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                  0.4700

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย                  0.4700

กจิกรรม การพฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง คน 160                  0.4700

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละ 28 ของวยัท างาน มพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์               177.9892

1. กระทรวงแรงงาน                  3.0370

1.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  3.0370

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงาน

สูงอายุ

                 3.0370

กจิกรรม ส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงานสูงอายุเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่

การเกษยีณอย่างมคุีณภาพ

คน 6,000                  3.0370

2. กระทรวงสาธารณสุข               174.9522

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 65.0104

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัท างาน

แบบบูรณาการ

                65.0104

กจิกรรม การพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัท างาน เขต 12                 65.0104

2.2 กรมควบคุมโรค                 60.5000

โครงการที ่1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคไมต่ดิต่อเรื้อรงัและ

ปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัท างาน

                60.5000

กจิกรรม พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม

โรคไมต่ดิต่อเรื้อรงัและปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัท างาน

หน่วยงาน 823                 60.5000

2.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                 36.5398

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ต าบลจดัการสุขภาพ

แบบบูรณาการ เพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพและลดพฤตกิรรมเสีย่งในวยัท างาน

                36.5398

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.)

เฝ้าระวงัสุขภาพกลุม่วยัท างาน

รอ้ยละ 100                 36.5398
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.4 กรมสุขภาพจติ                  1.5900

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั                  1.5900

กจิกรรม พฒันาทกัษะสุขภาพจติในวยัท างาน แห่ง 300                  1.5900

2.5 กรมอนามยั                 11.3120

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                11.3120

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันาทกัษะและสมรรถนะวยัแรงงานอย่างต่อเน่ือง โครงการ 1                 11.3120

ตวัชี้วดัที ่3 : รอ้ยละ 55 คนวยัท างานม ีBMI ปกติ                 10.7400

1. กระทรวงสาธารณสุข                 10.7400

1.1 กรมอนามยั                 10.7400

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                10.7400

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันาทกัษะและสมรรถนะวยัแรงงานอย่างต่อเน่ือง โครงการ 1                 10.7400

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.5 : พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถการท างานและ

การด ารงชีวิต (ผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไป)

              138.2585

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 80 ของการพฒันาทกัษะกายใจของผูสู้งอายุ                 40.9639

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 17.3639

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ                 17.3639

โครงการที ่1 : โครงการประชากรเป้าหมายทกุช่วงวยัไดร้บัการพฒันาใหม้ี

ความม ัน่คงในชวีติ

                17.3639

กจิกรรม การเสรมิสรา้งทกัษะ คน 7800                 17.3639

2. กระทรวงสาธารณสุข                 23.6000

2.1 กรมอนามยั                 23.6000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน

กลุม่เป้าหมาย

ทีเ่หมาะสม

                23.6000

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการด ารงชวีติผูสู้งอายุ โครงการ 1                 23.6000

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละ 40 ของพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์                 49.9761

1. กระทรวงสาธารณสุข                 49.9761

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 45.5073

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัสูงอายุ

แบบบูรณาการ

                45.5073

กจิกรรม การพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ เขต 12                 45.5073

1.2 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก                  4.4688

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยผ์สมผสาน

                 4.4688
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม การส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยผ์สมผสาน

ทมี 500                  4.4688

ตวัชี้วดัที ่3 : ผูสู้งอายุทีต่อ้งการท างานและมงีานท าเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20                 47.3185

1. กระทรวงแรงงาน                 35.7334

1.1 กรมการจดัหางาน                 17.3734

โครงการที ่1 : โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ                  9.3032

กจิกรรม ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายุทีต่อ้งการประกอบอาชพีหรอืท างาน คน 15,600                  2.3344

กจิกรรม ส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ คน 3,440                  3.7008

กจิกรรม สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ คน 860                  3.2680

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิการจา้งงานผูสู้งอายุในอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยั

และประสบการณ์

                 8.0702

กจิกรรม ส่งเสรมิการมงีานท าของผูสู้งอายุในอตุสาหกรรมบรกิารและการ

ท่องเทีย่ว

คน 2,000                  2.2972

กจิกรรม 1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา คน 200                  5.7730

1.2 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                 18.3600

โครงการที ่1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการ

ประกอบอาชพี

                18.3600

กจิกรรม ฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี รอ้ยละ 85                 18.3600

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 11.5851

2.1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                 10.5365

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนไทย                 10.5365

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพแรงงานผูสู้งอายุภาคการเกษตรเพือ่ความม ัน่คง

ในชวีติทางดา้นอาหาร

คน 500                 10.5365

2.2 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                  1.0486

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                  1.0486

กจิกรรม ด าเนินการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั โครงการ 1                  1.0486
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทกุช่วงวยัมีความมัน่คงในชีวิต               193.7740

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : รอ้ยละ 75 ของประชากรกลุม่เป้าหมายมีความมัน่คงในชีวิต               193.7740

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : สรา้งความพรอ้มใหเ้ด็กปฐมวยัเป็นคนไทยที่มีความ

มัน่คงในชีวิต (เด็กปฐมวยั 0-5 ปี)

               64.6997

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของศูนยเ์ดก็เลก็ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 70                64.6997

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                64.6997

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน                64.6997

โครงการที ่1 : โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการเสรมิสรา้งความม ัน่คง

ในชวีติ

               64.6997

กจิกรรม การส่งเสรมิคุณภาพศูนยเ์ดก็เลก็ แหง่ 18,000                64.6997

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.2 : พฒันาโอกาสทางการศึกษาในระดบัสูงใหเ้ด็กวยัเรยีน

มีความมัน่คงในชีวิต   (เด็กวยัเรยีน 5-14 ปี)

                 3.8605

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 80 ของเดก็ป่วยและดอ้ยโอกาสสามารถเขา้รบัการศึกษาปกติ                  3.8605

1. กระทรวงสาธารณสุข                  3.8605

1.1 กรมการแพทย์                  3.8605

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั                  3.8605

กจิกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยัในกลุม่วยัเรยีน (5-14 ปี) รอ้ยละ 80                  3.8605

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.3 : พฒันาโอกาสในการศึกษาระดบัสูงและประสบการณ์

การท างาน (เด็กวยัรุน่ 15-21 ปี)

                 6.2250

ตวัชี้วดัที ่1 : สดัส่วนของเยาวชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทีสู่งขึ้น รอ้ยละ 66                  6.2250

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  6.2250

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน                  6.2250

โครงการที ่1 : โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการเสรมิสรา้งความม ัน่คง

ในชวีติ

                 6.2250

กจิกรรม การสรา้งโอกาสในการศึกษาของเดก็ดอ้ยโอกาส คน 504,000                  6.2250

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.4 : สรา้งความมัน่คงในชีวิตใหแ้รงงาน

(วยัแรงงาน 15-59 ปี)

               30.1429

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 73 ของแรงงานทีไ่ดร้บัการบรรจงุานในประเทศ                15.4663

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                15.4663

1.1 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร                15.4663

โครงการที ่1 : โครงการประชากรเป้าหมายทกุช่วงวยัไดร้บัการส่งเสรมิโอกาส

ทางการศึกษา การสรา้งความม ัน่คง และพฒันาทกัษะชวีติ

               15.4663

กจิกรรม เสรมิสรา้งการด ารงชวีติส าหรบัคนพกิาร คน 3,200                15.4663

ตวัชี้วดัที ่2 : สดัส่วนผูอ้ยูใ่นระบบประกนัทางสงัคมต่อก าลงัแรงงาน รอ้ยละ 4                  3.9648

1. กระทรวงแรงงาน                  3.9648

1.1 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน                  3.9648

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอาย ุ

และแรงงานพกิาร

                 3.9648

เป้าหมาย
งบประมาณ
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เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการส่งเสรมิคุม้ครองและพฒันาแรงงานนอก

ระบบ แรงงานสูงอาย ุและแรงงานพกิาร

คน 400,000                  3.9648

ตวัชี้วดัที ่3 : รอ้ยละ 40 ของกลุม่วยัแรงงานเขา้ถงึระบบบรกิารอาชวีอนามยัทีม่คุีณภาพ                10.7118

1. กระทรวงสาธารณสุข                10.7118

1.1 กรมการแพทย์                  5.2618

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั                  5.2618

กจิกรรม พฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัท างาน รอ้ยละ 40                  5.2618

1.2 กรมสุขภาพจติ                  5.4500

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความม ัน่คงตามช่วงวยั                  5.4500

กจิกรรม สรา้งความม ัน่คงในวยัท างาน ราย 156,000                  5.4500

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.5 : สรา้งความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอายุ

(ผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไป)

               88.8459

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายเุขา้ถงึสทิธ ิบรกิารทางสงัคมได ้                82.2665

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                62.8000

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ                62.8000

โครงการที ่1 : โครงการผูสู้งอายไุดร้บัการส่งเสรมิใหเ้ขา้ถงึสทิธิ                62.8000

กจิกรรม การส่งเสรมิการเขา้ถงึสทิธผูิสู้งอายุ คน 27,450                62.8000

2. กระทรวงแรงงาน                  2.9670

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  2.9670

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป)                  2.9670

กจิกรรม ส่งเสรมิสทิธหินา้ทีแ่ก่แรงงานสูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) คน 4,300                  2.9670

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                  5.9272

3.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                  5.9272

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั                  5.9272

กจิกรรม สรา้งความม ัน่คงในชวีติของผูสู้งอายุ คน 1,300                  5.9272

4. กระทรวงสาธารณสุข                10.5723

4.1 กรมสุขภาพจติ                10.5723

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความม ัน่คงตามช่วงวยั                10.5723

กจิกรรม สรา้งความม ัน่คงในวยัสูงอายุ อ าเภอ 39                10.5723

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละ 80 ของผูสู้งอายสุามารถช่วยเหลอืตนเองได ้                  6.5794

1. กระทรวงสาธารณสุข                  6.5794

1.1 กรมการแพทย์                  6.5794

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั                  6.5794

กจิกรรม พฒันาบรกิารสุขภาพตามช่วงวยัในกลุม่วยัผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร รอ้ยละ 80                  6.5794
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมายที่ 3 : คนไทยมีครอบครวัอบอุน่เขม้แข็งมีคุณธรรมจริยธรรม                224.5128

ตวัช้ีวดัที่ 3.1 : รอ้ยละ 80 ของครอบครวัมีความเขม้แข็งและความอบอุน่                224.5128

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.1 : สง่เสริมความอบอุน่ใหเ้ด็กปฐมวยั

(เด็กปฐมวยั 0-5 ปี)

                18.2903

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละทีล่ดลงของความรุนแรงในครอบครวัทีก่ระท าต่อเดก็ปฐมวยั 

รอ้ยละ 7

                18.2903

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  9.3320

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน                  9.3320

โครงการที ่1 : โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการเสริมสรา้งภูมคุิม้กนั                  9.3320

กจิกรรม การป้องกนัความรุนแรงทีม่ต่ีอเดก็ คน 44,000                  9.3320

2. กระทรวงสาธารณสุข                  8.9583

2.1 กรมอนามยั                  8.9583

โครงการที ่1 : โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะในชวีติ                  8.9583

กจิกรรม ส่งเสริมความอบอุ่นใหเ้ดก็ปฐมวยั โครงการ 1                  8.9583

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.2 : สง่เสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยู่ดี

มีสขุ (เด็กวยัเรียน 5-14 ปี)

                52.2972

ตวัชี้วดัที ่1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการเสริมสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคม

รอ้ยละ 70

                41.5866

1. กระทรวงวฒันธรรม                 41.5866

1.1 กรมการศาสนา                 37.5600

โครงการที ่1 : โครงการศาสนิกชนกลุม่เป้าหมายไดน้ าพลงับวร (บา้น วดั 

โรงเรียน) เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคม

                37.5600

กจิกรรม กจิกรรมเสริมสรา้งพลงับวร (บา้น วดั โรงเรียน) เสริมสรา้ง

ภูมคุิม้กนัทางสงัคม

แห่ง 3,000                 37.5600

1.2 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)                  4.0266

โครงการที ่1 : โครงการโรงเรียนคุณธรรมน าสู่นวตักรรมสงัคม                  4.0266

กจิกรรม ส่งเสริม สนบัสนุน โรงเรียนคุณธรรมน าสู่นวตักรรมสงัคม คน 3,000                  4.0266

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละ 30 ของโรงเรียนทีม่กีารจดัการเรียนรูเ้พศวถิศึีกษาอย่างเหมาะสม                 10.7106

1. กระทรวงสาธารณสุข                 10.7106

1.1 กรมอนามยั                 10.7106

โครงการที ่1 : โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะในชวีติ                 10.7106

กจิกรรม ส่งเสริมพฒันาการวางรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพือ่ความอยู่ดี

มสุีข

เดก็วยัเรียน

โครงการ 1                 10.7106

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.3 : เสริมสรา้งภูมิคุม้กนัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและ

การกา้วสูก่ารเป็นผูใ้หญ่ (เด็กวยัรุ่น 15-21 ปี)

               130.6070

ตวัชี้วดัที ่1 : อตัราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี  ไมเ่กนิ 50 ต่อประชากรหญงิอายุ 

15-19 ปี พนัคน

               115.6997

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 38.5394

1.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน                 38.5394

โครงการที ่1 : โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการเสริมสรา้งภูมคุิม้กนั                 38.5394

กจิกรรม การป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุ่น คน 48,100                 38.5394

2. กระทรวงสาธารณสุข                 77.1603

2.1 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 39.8163

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัเรียน

และวยัรุ่นแบบบูรณาการ

                39.8163

กจิกรรม ส่งเสริมพฒันาระบบริการสรา้งเสริมสุขภาพในกลุม่วยัรุ่น เขต 12                 39.8163

2.2 กรมอนามยั                 37.3440

โครงการที ่1 : โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทกัษะในชวีติ                 37.3440

กจิกรรม เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและกา้วสู่การ

เป็นผูใ้หญ่วยัรุ่น

โครงการ 2                 37.3440

ตวัชี้วดัที ่2 : เดก็และเยาวชนภายหลงัปลอ่ยจากศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน

สามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70

                 3.4500

1. กระทรวงยุตธิรรม                  3.4500

1.1 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                  3.4500

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งปญัญา พฒันาอาชพี                  0.8000

กจิกรรม การสรา้งปญัญา พฒันาวชิาชพีดา้นการศึกษาของเดก็และเยาวชน ราย 250                  0.8000

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบ าบดัทางจติวทิยาในเดก็และ

เยาวชน

ทีม่ปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาซบัซอ้นรุนแรง

                 2.1400

กจิกรรม การบ าบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ

หรือปญัหาซบัซอ้นรุนแรง

ราย 2,000                  2.1400

โครงการที ่3 : โครงการสมาธิเพือ่การพฒันาจติใจเดก็และเยาวชนหลกัสูตร

จลุลสาสมาธิ

                 0.5100

กจิกรรม การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน ราย 850                  0.5100

ตวัชี้วดัที ่3 : รอ้ยละ 80 ของเยาวชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม

และมทีศันคตทิีด่ขี ึ้นต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคม

                11.4573

1. กระทรวงวฒันธรรม                  5.7573

1.1 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)                  5.7573

โครงการที ่1 : โครงการตน้แบบสุภาพชน คนอาชวีะ                  3.7027

กจิกรรม ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักจิกรรมอาชวีะตน้แบบ สรา้งสุภาพชน

คนอาชวีะ

คน 400                  3.7027
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซือ่ตรงของผูน้ านกัศึกษา                  2.0546

กจิกรรม ส่งเสริม สนบัสนบัการจดักจิกรรมผูน้ าเปลีย่นแปลงดา้นคุณธรรม คน 300                  2.0546

1. กระทรวงสาธารณสุข                  5.7000

1.1 กรมควบคุมโรค                  5.7000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาขบัเคลือ่นกฎหมายและเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในกลุม่วยัรุ่น

                 5.7000

กจิกรรม พฒันาและขบัเคลือ่นกฎหมายเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่ง

ในกลุม่วยัรุ่น

หน่วยงาน 156                  5.7000

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.4 : สง่เสริมความอบอุน่ในครอบครวัส าหรบัวยัแรงงาน 

(วยัแรงงาน 15-59 ปี)

                13.9180

ตวัชี้วดัที ่1 : ดชันีความอบอุ่นครอบครวั รอ้ยละ 100                 13.9180

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  9.6458

1.1 กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั                  9.6458

โครงการที ่1 : โครงการประชากรเป้าหมายทกุช่วงวยัไดร้บัการเสริมสรา้ง

ภูมคุิม้กนัทางสงัคม

                 9.6458

กจิกรรม   เสริมสรา้งสมัพนัธภาพของครอบครวั คน 1,600                  9.6458

2. กระทรวงแรงงาน                  2.0500

2.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  2.0500

โครงการที ่1 : โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานและ

ครอบครวั

                 2.0500

กจิกรรม ส่งเสริมและพฒันาการจดัต ัง้มมุนมแมใ่นสถานประกอบกจิการ

อย่างย ัง่ยนื

คน 500                  2.0500

3. กระทรวงวฒันธรรม                  2.2222

3.1 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)                  2.2222

โครงการที ่1 : โครงการสมดุลชวีติสนิทกบัครอบครวั                  2.2222

กจิกรรม ส่งเสริม สนบัสนุนการสรา้งสมดุลชวีติกบัครอบครวั หลกัสูตร 1                  2.2222

แนวทางการด าเนินงานที่ 3.1.5 : เสริมสรา้งคุณค่าและความอบอุน่ในวยัผูสู้งอายุ

(ผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไป)

                 9.4003

ตวัชี้วดัที ่1 : ผูสู้งอายุทีม่ารบับริการในคลนิิก NCD มภีาวะเศรา้ลดลง รอ้ยละ 10                  9.4003

1. กระทรวงศึกษาธิการ                  1.9050

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง                  1.9050

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะการด ารงชวีติดว้ยการส่งเสริมพลงั

สุขภาพจติ

                 1.9050

กจิกรรม การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั รอ้ยละ 85                  1.9050

2. กระทรวงสาธารณสุข                  7.4953

2.1 กรมสุขภาพจติ                  7.4953

โครงการที ่1 : โครงการ สรา้งความเขม้แขง็และความอบอุ่นของครอบครวัไทย                  7.4953

กจิกรรม สรา้งเสริมสุขภาพจติในกลุม่วยัสูงอายุ ราย 75,000                  7.4953
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