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            จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 415
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        6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2559 52,644,723,700 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2560 52,639,737,900 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคเกษตรกา้วไกลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลาดนาํการผลติ ชวีติเกษตรกรมคุีณภาพ ทรพัยากร

การเกษตรมคีวามสมดุลและย ัง่ยนื

1. พฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกรใหม้คีวามม ัน่คง   

2. พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรใหเ้ตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ   

3. ส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คุีณภาพตลอดห่วงโซ่อปุทานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และ

ส่งเสรมิงานวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์  

4. ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม และโครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุลและย ัง่ยนื



เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 52,644.7237    52,639.7379    55,813.3839    55,932.2528    58,390.4265    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52,644.7237    52,639.7379    55,813.3839    55,932.2528    58,390.4265    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐัพฒันาการ

เกษตรย ัง่ยนื

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25,591.7446  25,869.8978  27,435.8534  28,897.1135  30,445.1245  

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

2. พื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์น้ํามนัไดร้บัการพฒันาและ

ฟ้ืนฟู

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

ไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู

ไร่ 10,000 8,000 10,000 - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 102.0000       82.0000         102.0000       -                 -                 

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สมาชิกสหกรณ์ไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิสหกรณท์ี่ไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันา

ราย - 14,000 14,000 14,000 14,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                 18.3965         16.4566         16.4566         16.4566         

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. การวจิยัดา้นการเกษตรไดร้บัการสนบัสนุน

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการวจิยัที่ดาํเนินการ เรื่อง/

โครงการ

137 155 210 212 215

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 502.8705       304.0811       658.1715       683.2506       709.5839       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวสิาหกจิชมุชน ไดร้บัการ

สง่เสรมิพฒันา

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณก์ลุม่เกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิพฒันา

แห่ง 13,522 13,193 13,300 13,400 13,500

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,570.6202     1,433.0169     1,273.2240     1,273.2240     1,273.2240     

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. การออกใบอนุญาตและใบรบัรองสาํหรบัการนําเขา้

สง่ออกสตัวน้ํ์าผ่านระบบ Fisheries Single Window

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนใบอนุญาต/ใบรบัรองการ

นาํเขา้ส่งออกสตัวน์ํา้

ฉบบั 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000         10.3000         11.8450         13.6218         15.6651         

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. การผลติสนิคา้เกษตรที่สาํคญัไดร้บัการบรหิารจดัการ

ในการลดตน้ทุนการผลติ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์มลด็พนัธพ์ชืที่

ดาํเนินการแลว้เสรจ็

ศูนย์ - - 5 6 10

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ตน้ทุนการผลติสนิคา้เกษตร

เป้าหมายลดลง

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,989.5527     2,565.0613     4,379.6392     3,621.2960     3,783.4338     

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการผลติสนิคา้

เกษตร

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการ

พฒันาการผลติสนิคา้เกษตร

ราย 1,087,000 1,231,000 1,257,000 1,277,000 1,300,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,406.9157     9,007.0926     7,885.8305     7,845.8919     8,110.3318     

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. แหล่งผลติ ปจัจยัการผลติ ผลผลติ และผลติภณัฑ์

เกษตรมีคุณภาพปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  สนิคา้เกษตรที่ผ่านการตรวจ

รบัรองและไม่ถกูส่งกลบัจากต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า

95 95 95 95 95

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 450.6715       477.0013       575.5283       598.9245       621.3256       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. พื้นที่เป้าหมายที่ไดร้บัประโยชน์จากการปฏบิตัิการ

ฝนหลวง

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนพื้นที่ประสบภยัแลง้ที่ไดร้บั

การช่วยเหลอื

รอ้ยละ 70.00 72.50 75.00 77.50 80.00

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,562.5818     2,010.7314     1,486.5060     1,177.3920     580.6646       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. ลดการทําประมง IUU ของเรอืประมงไทยโดย

กระบวนการติดตาม ควบคุม และ  เฝ้าระวงัอย่างมี

ประสทิธภิาพ

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคร ัง้ของเรอืประมงไทยที่

ออกไปทาํการประมงท ัง้ในและนอกน่านนํา้ไดผ่้านการแจง้

เขา้-ออกท่าภายใตก้ารควบคุมของศูนย ์PIPO

คร ัง้ - 156,000 156,000 156,000 156,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการออกตรวจเฝ้าระวงัการ

ทาํประมงในทะเล

คร ัง้ - 562 580 600 600

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 267.4224       449.8581       241.2618       277.3761       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

12. เพิม่ผลผลติทางการประมง

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวน์ํา้ที่ผลติ/ปลอ่ยลงสู่

แหลง่นํา้

ลา้นตวั 1,640 1,475 1,645 1,645 1,645

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนประมงที่เขา้มามสี่วน

ร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมง

ชมุชน 45 45 45 45 45

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 572.7303       585.2830       580.8008       667.9059       768.0768       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

13. การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการพฒันาใหม้ีคุณภาพ

มาตรฐาน

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนฟารม์ที่ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพ

ฟารม์ 102,870 102,870 115,000 32,000 32,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงงานที่ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพ

โรงงาน 913 1,027 1,070 310 310

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,871.5990     1,621.9015     1,804.4091     973.2667       1,020.1912     

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

14. พื้นที่ชลประทานเดิมไดร้บัการบรหิารจดัการน้ํา

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่ไดร้บั

การบรหิารจดัการ

ลา้นไร่ 24.78 24.96 25.38 25.78 26.18

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,013.4374     8,387.5521     9,153.2614     9,922.6475     10,768.9725    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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หน่วย : ลา้นบาท

รายการค่า

ดาํเนินการภาครฐั

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั/

บรหิารจดัการ

หนี้ภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 88,267.3931  82.0000      -           264.6310     11,231.4919   4,205.3593   1,389.6207   -           -           -           -           -           167.2205     10,983.5665   267.4224     33,806.1830   -          -          -          25,869.8978  

สว่นราชการ 87,497.8309  82.0000      -           264.6310     10,655.7409   4,205.3593   1,314.8207   -           -           -           -           -           167.2205     10,983.5665   267.4224     33,806.1830   -          -          -          25,750.8866  

สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,887.0895    -           -           30.0688      960.9535      165.5020     -           -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          730.5652      

กรมการขา้ว 2,246.1790    -           -           21.6605      526.0476      676.0339     234.5576     -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          787.8794      

กรมชลประทาน 47,174.4351  -           -           -           -            49.0785      -           -           -           -           -           -           -           8,387.5521    -           32,066.4805   -         -          -          6,671.3240    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,345.3762    -           -           15.2961      435.7810      81.2731      -           -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          813.0260      

กรมประมง 4,142.1388    -           -           52.8513      396.0247      578.7342     70.6372      -           -           -           -           -           13.8024      585.2830      267.4224     -            -         -          -          2,177.3836    

กรมปศุสตัว ์ 5,945.8650    -           -           37.7002      1,596.2656    705.8720     166.4514     -           -           -           -           -           12.3162      -             -           11.3240       -         -          -          3,415.9356    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 2,223.7638    -           -           -           -            -           -           -           -           -           -           -           -           2,010.7314    -           -            -         -          -          213.0324      

กรมพฒันาทีด่นิ 5,683.6489    82.0000      -           26.5200      2,511.8384    297.0196     43.2982      -           -           -           -           -           22.5875      -             -           1,614.4429    -         -          -          1,085.9423    

กรมวชิาการเกษตร 4,035.2601    -           -           29.1270      963.7718      249.3861     605.5614     -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          2,187.4138    

กรมส่งเสรมิการเกษตร 5,960.8150    -           -           24.0730      894.3204      693.1234     80.3460      -           -           -           -           -           16.3465      -             -           -            -         -          -          4,252.6057    

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 3,259.4229    -           -           24.5321      997.2359      326.8777     29.3771      -           -           -           -           -           42.5772      -             -           1.9990         -         -          -          1,836.8239    

กรมหม่อนไหม 651.1073      -           -           2.8020       292.9970      11.4579      53.3364      -           -           -           -           -           7.2556       -             -           -            -         -          -          283.2584      

สาํนกังานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 1,931.8171    -           -           -           679.7596      230.9271     -           -           -           -           -           -           52.3351      -             -           111.9366      -         -          -          856.8587      

สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ

298.9254      -           -           -           106.3301      98.3406      11.5830      -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          82.6717       

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 711.9868      -           -           -           294.4153      41.7332      19.6724      -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          356.1659      

องคก์ารมหาชน 769.5622      -           -           -           575.7510      -           74.8000      -           -           -           -           -           -           -             -           -             -          -          -          119.0112      

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 546.3900      -           -           -           394.1240      -           74.8000      -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          77.4660       

สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

223.1722      -           -           -           181.6270      -           -           -           -           -           -           -           -           -             -           -            -         -          -          41.5452       

4 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน รวมทัง้สิ้น

ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ

คน

ยุทธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลด

ความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการนํ้าและสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครฐั

หมายเหต ุตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทกุแผนงาน จาํแนกตามยทุธศาสตร ์
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5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน เงนินอก

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40.0973       39.9219       38.8920       38.6009       -               

2. กรมการขา้ว 170.7675     286.9452     -               -               -               

3. กรมชลประทาน 121.1060     65.3940       28.5000       -               -               

4. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 7.1006        7.1006        2.6093        5.2186        -               

5. กรมประมง 60.0000       240.0000     -               -               -               

6. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 708.2360     905.9800     596.8000     -               -               

7. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 11.9600       11.9600       -               -               -               

8. กรมหม่อนไหม 26.2728       37.0387       -               -               -               

9. สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 99.4820       256.5150     -               -               -               

10. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 3.2076        3.2076        3.2076        -               -               

11. สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 41.7880       96.9572       -               -               -               

12. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 14.6408       45.4808       4.3608        -               -               

13. สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

93.8836       128.0000     -               -               -               

รวม 1,398.5422   2,124.5010   674.3697     43.8195       -               

ปีงบประมาณ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

องคก์รสมรรถนะสูงในการอาํนวยการและสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรและสหกรณอ์ย่างบูรณาการสู่

ผลสมัฤทธิ์เพิม่คุณภาพชวีติเกษตรกร

1. กาํกบั ดูแล สนบัสนุน และประสานงานใหห้น่วยงานในสงักดักระทรวงมสีมรรถนะ ประสทิธภิาพ

   และประสทิธผิลการทาํงานมากขึ้น รวมท ัง้การสรา้งพื้นฐานระบบการบรหิารจดัการทีด่ขีอง

   กระทรวง   

2. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกรใหบ้รรลุผลตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

3. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัอย่างเป็นระบบ   

4. พฒันาและส่งเสรมิการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ

   และประสทิธผิล   

5. พฒันาและสนบัสนุนการประชาสมัพนัธน์โยบาย กจิกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวง

   ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง   

6. สนบัสนุนและประสานงานใหภ้ารกจิดา้นการเกษตรต่างประเทศเกดิความคลอ่งตวัและ

   มปีระสทิธภิาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,899,097,000              

1,857,020,700              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,899.0970     1,857.0207     1,860.9306     1,915.4233     1,981.8192     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,899.0970     1,857.0207     1,860.9306     1,915.4233     1,981.8192     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 719.8899     730.5652     755.8152     805.3344     856.6006     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มีการดําเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพและ

เกดิความคล่องตวั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานในภารกิจระดบักระทรวง

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 675.4414     553.7004     472.6864     477.6599     492.7896     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. พฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งแก่

เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การอาํนวยการและบรหิารจดัการสภาเกษตรกร

ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาํหนด

รอ้ยละ 76 76 76 76 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 396.2657     407.2531     450.0000     450.0000     450.0000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. พฒันาและสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมีศกัยภาพใน

การทําการเกษตรอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ

ราย 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานเพือ่พฒันาความร่วมมอืและ

แกไ้ขปญัหาสนิคา้เกษตรกบัต่างประเทศ

รอ้ยละ - 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนจงัหวดัที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานตามนโยบายเพือ่การ

พฒันาการเกษตรใหเ้กิดความย ัง่ยนื

จงัหวดั - 76 76 76 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 107.5000     165.5020     182.4290     182.4290     182.4290     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 6 11.4063      10.4719      9.4420       9.1509       -              

1. ผลผลติ : อาํนวยการและบรหิารจดัการดา้น

การเกษตร

6 11.4063       10.4719       9.4420         9.1509         -                

ค่าดําเนินการภาครฐั 1 28.6910      29.4500      29.4500      29.4500      -              

1. ผลผลติ : รายการค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครฐั 

พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

1 28.6910       29.4500       29.4500       29.4500       -                

รวม 7 40.0973      39.9219      38.8920      38.6009      -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  11,406,300  บาท

2. ค่าดําเนินการภาครฐั

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  28,691,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 165,502,000                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ

165,502,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 730,565,200                 

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 960,953,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 960,953,500                     
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 670.7209     369.1199     71.4740       524.2466     221.4593     1,857.0207   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 670.7209     59.8443       -               -               -               730.5652     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               309.2756     71.4740       479.2466     100.9573     960.9535     

ผลผลติที่ 1 : อาํนวยการและบรหิาร

จดัการดา้นการเกษตร

             -        309.2756        71.4740        71.9935      100.9573      553.7004 

ผลผลติที่ 2 : อาํนวยการ และบรหิาร

จดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

             -                -                -        407.2531              -        407.2531 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               -               -               45.0000       120.5020     165.5020     

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและ

พฒันาการเกษตรใหเ้กิดความย ัง่ยนื

             -                -                -          45.0000      120.5020      165.5020 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

719.8899         730.5652         755.8152         805.3344         856.6006         

719.8899         730.5652         755.8152         805.3344         856.6006         

658.6770         670.7209         695.5952         745.1144         796.3806         

61.2129          59.8443          60.2200          60.2200          60.2200          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          730,565,200 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 730,565,200 บาท

1. งบบคุลากร 670,720,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 518,340,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 474,673,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 43,667,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 18,818,400             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 133,562,300           บาท

2. งบดาํเนินงาน 59,844,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,844,300             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 31,153,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 12,351,600             บาท

(2) เงนิทีก่ฎหมายกาํหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราวทีป่ฏบิตังิานในต่างประเทศ 4,398,500              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 920,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 7,207,200              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 756,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องพนกังานราชการ 300,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,220,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ 28,691,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 144,364,900            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,323,900             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,691,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 29,450,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 29,450,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,450,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

309.2756    71.4740   71.9935    100.9573   553.7004   

0.5737         -             -              23.7336      24.3073      

106.9420      40.6476     -              -              147.5896     

17.1031       14.7259     -              19.7800      51.6090      

109.7552      15.7607     10.9020      13.0098      149.4277     

64.6062       0.3398      60.8915      27.8000      153.6375     

10.2954       -             0.2000       16.6339      27.1293      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 56.22 )

ลา้นบาท 675.4414      553.7004   472.6864     477.6599     492.7896     

ลา้นบาท 675.4414      553.7004   472.6864     477.6599     492.7896     

ลา้นบาท 327.6618      309.2756   304.1508     308.6243     311.7540     

ลา้นบาท 75.2637       71.4740     -              -              -              

ลา้นบาท 65.0163       71.9935     66.1255      66.1255      78.1255      

ลา้นบาท 207.4996      100.9573   102.4101     102.9101     102.9101     

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตาม

แผนปฏบิตัิงานประจาํปีของสาํนกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

3. การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4. สนบัสนุนการบรหิารจดัการดา้นการเกษตร

5. อาํนวยการดา้นการเกษตรต่างประเทศ

6. สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน และการบรหิารจดัการองคก์รภาครฐั องคก์รภาคเกษตรกรใหส้อดคลอ้งกบั

การวางแผน การผลกัดนั การพฒันาทางดา้นการเกษตร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการพระราชดาํริ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  960,953,500 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  อาํนวยการและบรหิารจดัการดา้นการเกษตร                  553,700,400 

2. การบูรณาการงานในส่วนภมูภิาค

13



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : อาํนวยการและบรหิารจดัการดา้นการเกษตร 553,700,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 309,275,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 272,348,600           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 260,942,300            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 10,214,400             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,705,500              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 17,604,100             บาท

(4) เงนิค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 1,000,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและพาหนะ 32,242,400             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,346,200              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 8,083,500              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,330,000              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 17,843,600             บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 57,940,800             บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,382,800              บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิกีาร 7,977,300              บาท

(13) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 3,903,000              บาท

(14) ค่าขนยา้ยสาํหรบัขา้ราชการไปประจาํในต่างประเทศ 5,263,900              บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นทิรรศการ 11,253,000             บาท

(16) ค่าดูแล บาํรงุรกัษาระบบเครอืข่าย 4,000,000              บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 4,444,800              บาท

(18) ค่าใชจ่้ายของศูนยต์ดิตามและแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัดิา้นการเกษตรจงัหวดั 4,560,000              บาท

(19) วสัดสุาํนกังาน 18,570,100             บาท

(20) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 15,028,000             บาท

(21) วสัดกุ่อสรา้ง 24,000                  บาท

(22) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,087,000              บาท

(23) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,140,000              บาท

(24) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,322,000              บาท

(25) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,000                   บาท

(26) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 1,164,800              บาท

(27) วสัดคุอมพวิเตอร์ 9,130,100              บาท

(28) วสัดกุารเกษตร 70,000                  บาท

(29) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 3,306,000              บาท
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(2) ค่าเช่าสาํนกังานในต่างประเทศ 7,780,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,944,900             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,410,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,780,500              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 8,169,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 8,578,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 9,006,900              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งรฐัมนตรช่ีวยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คนั 864,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,320,000              บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 1,512,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 216,000                บาท

(4) ค่าเช่ารถตูโ้ดยสารสาํนกังานรฐัมนตร ี3 คนั 635,600                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,178,000              บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 635,600                บาท

(5) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คนั 864,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,320,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 720,000                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 144,000                บาท

(6) ค่าเช่ารถยนตน์ ัง่ส่วนกลางของสาํนกังานรฐัมนตร ี5 คนั 479,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,598,500              บาท

ปี 2555 - 2557 ตัง้งบประมาณ 1,679,300              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 719,700                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 719,700                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 479,800                บาท
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(7) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 2 คนั 782,400                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,912,000              บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 978,000                บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 782,400                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 782,400                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 782,400                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 586,800                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,927,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 20,618,600             บาท

(2) ค่าประปา 645,200                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 8,609,300              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,080,900              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,973,000              บาท

2. งบลงทนุ 71,474,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 71,474,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 66,996,200             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 9,255,800              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,040,800              บาท

รวม 30 รายการ (รวม 112 หน่วย)

(2) ลฟิตโ์ดยสาร 4 ชัน้ พรอ้มตดิตัง้ แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,447,000              บาท

(3) ลฟิตโ์ดยสาร 6 ชัน้ พรอ้มตดิตัง้ แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,768,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 40,299,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 22,105,000             บาท

รวม 29 รายการ (รวม 32 หน่วย)

(2) รถโดยสาร  ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีแขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,000-3,000 ซซี ี

เครือ่งยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,198,000              บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี  ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,214,000              บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลอทุยัใหม่ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ี1 คนั 1,214,000              บาท
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(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลบางมญั อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 คนั 1,214,000              บาท

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

2,400 ซซี ีตาํบลถนนขาด อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 คนั 1,214,000              บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 คนั 1,214,000              บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,214,000              บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี ตาํบลโนนหนามแท่ง อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 คนั 1,214,000              บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 1,214,000              บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,214,000              บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลเมอืงเหนอื อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,214,000              บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,214,000              บาท

(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 1,214,000              บาท

(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,725,900             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 13,525,900             บาท

รวม 258 รายการ (รวม 1,033 หน่วย)

(2) ระบบพรอ้มอปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลูและเสยีง แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,200,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,678,000              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,678,000              บาท

รวม 49 รายการ (รวม 55 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑส์าํรวจ 37,500                  บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 37,500                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,477,800              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,579,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,579,100              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 398,700                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 398,700                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 500,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 71,993,500             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 71,993,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาของบคุลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,902,000             บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) 44,868,000             บาท

3) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยพ์ฒันาชนบทแบบผสมผสานประจาํภมูภิาคเอเชยีและ

แปซฟิิค (CIRDAP) 3,023,500              บาท

4) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยบ์รรเทาความยากจนโดยใชพ้ชืรองสาํหรบัภมูภิาคเอเชยีและแป

ซฟิิค  (CAPSA) 400,000                บาท

5) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยว์ศิวกรรมเกษตรและเครือ่งจกัรกลสาํหรบัภาคพื้นเอเชยีและแป

ซฟิิค (APCAEM) 600,000                บาท

6) ค่าบาํรงุสมาชกิกองทนุระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาเกษตรกรรม (IFAD) 12,000,000             บาท

7) เงนิรางวลัสาํหรบัปราชญเ์กษตรของแผ่นดนิ 200,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 100,957,300           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 19,780,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

ของสาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 9,800,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณ์เครอืข่ายและระบบสารสนเทศเพือ่

รองรบั IPV6 ของสาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบา้นพานถม 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 9,980,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาธุรกจิและการประชมุนานาชาติ 25,800,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 5,049,800              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 16,060,100             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและผลกัดนัการพฒันาระบบราชการของสาํนกังาน

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,500,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 14,733,600             บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาชนบทเชงิพื้นทีป่ระยุกตต์ามแนวพระราชดาํริ 9,000,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญีปุ่่ น 2,000,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธร์ะดบัจงัหวดั 2,660,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายกจิกรรมการสรรหาปราชญเ์กษตรของแผ่นดนิ 573,800                บาท
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11) ค่าใชจ่้ายโครงการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่าน

ศูนยบ์รกิารขอ้มลูข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 3,000,000              บาท

12) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสาํนกังาน

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 800,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           407.2531   -             407.2531   

-                -             407.2531     -              407.2531     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 76 76 76 76 76

 ( 53.25 )

ลา้นบาท 396.2657      407.2531   450.0000     450.0000     450.0000     

ลา้นบาท 396.2657      407.2531   450.0000     450.0000     450.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 396.2657      407.2531   450.0000     450.0000     450.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการอาํนวยการและ

บรหิารจดัการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่

กาํหนด

 เพือ่ดาํเนินการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บูรณาการพฒันาและแกไ้ขปญัหาดา้นการเกษตรแบบมสี่วนร่วม

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  อาํนวยการ และบรหิารจดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ                  407,253,100 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : อาํนวยการ และบรหิารจดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 407,253,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 407,253,100           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 407,253,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 407,253,100            บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           45.0000    120.5020   165.5020   

-                -             45.0000      120.5020     165.5020     

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 8 8 8 8

 ( 5 )

ลา้นบาท 107.5000      165.5020   182.4290     182.4290     182.4290     

ลา้นบาท 107.5000      165.5020   182.4290     182.4290     182.4290     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 45.0000       45.0000     45.0000      45.0000      45.0000      

ลา้นบาท 62.5000       120.5020   137.4290     137.4290     137.4290     

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงาน/โครงการส่งเสรมิและพฒันาการ

เกษตรใหเ้กิดความย ัง่ยนืที่ดาํเนินการไดต้ามเกณฑท์ี่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

1. สนบัสนุนการดาํเนินงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  822,289,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                 165,502,000 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรใหเ้กดิความย ัง่ยนื                  165,502,000 

 เพือ่ใหเ้กษตรกรไดพ้ฒันาองคค์วามรู ้และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช ้ส่งผลใหก้ารทาํการเกษตรมคีวามย ัง่ยนื และมี

รายไดเ้พยีงพอต่อการดาํรงชวีติ

 77 จงัหวดั

                  822,289,000 

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

22



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรใหเ้กดิความยัง่ยนื 165,502,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 45,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 45,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยเ์ครอืข่ายปราชญช์าวบา้น 45,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 120,502,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน 17,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิและผลกัดนัภารกจิดา้นการเกษตรต่างประเทศ 20,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการดาํเนนิโครงการความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 6,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการโทรทศันเ์กษตร 25,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการการสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามนโยบายสาํคญั 14,113,200             บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการนาํร่องสรา้งเครอืข่ายประชารฐัภาคการเกษตร 2,892,400              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นการเกษตรและป่าไม ้(AMAF) ครัง้ที ่

39 และการประชมุทีเ่กี่ยวขอ้ง 28,000,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการเรยีนรูก้ารเพิม่ศกัยภาพการทาํการเกษตรและการ

เพิม่มลูค่าสนิคา้ 7,496,400              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1. ศึกษา วเิคราะห ์เสนอแนะ และจดัทาํนโยบายและยุทธศาสตรข์า้วของประเทศ รวมท ัง้

   การดาํเนินการเกี่ยวกบัความร่วมมอืกบัต่างประเทศในเรื่องขา้ว   

2. ศึกษา วจิยั ทดลอง และพฒันาเกี่ยวกบัพนัธุ ์เทคโนโลยกีารผลติ การอารกัขา วทิยาการหลงัการ   

   เกบ็เกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานพนัธุข์า้ว

3. ดาํเนินการเกี่ยวกบัการอนุรกัษพ์นัธุกรรมและคุม้ครองพนัธุข์า้ว   

4. ดาํเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานขา้ว   

5. ดาํเนินการผลติและส่งเสรมิสนบัสนุนเกี่ยวกบัเมลด็พนัธุข์า้ว   

6. ส่งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งมลูค่าเพิม่ การพฒันาระบบการจดัการสนิคา้ขา้ว การแปรรูปขา้ว 

   และผลติภณัฑ ์และสนบัสนุนการตลาดขา้ว  

7. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการผลติขา้ว รวมท ัง้อนุรกัษ์

   และส่งเสรมิวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เกี่ยวกบัขา้ว   

8. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และเผยแพร่องคค์วามรูแ้ก่ชาวนาและผูป้ระกอบการดา้นขา้ว   

เป็นองคก์รช ัน้นาํในการวจิยัและพฒันาขา้ว เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติ และสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่

ชาวนาอย่างย ัง่ยนื

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

2,016,280,300              

1,989,960,900              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,016.2803     1,989.9609     3,569.6819     3,168.7069     2,838.7069     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,016.2803     1,989.9609     3,569.6819     3,168.7069     2,838.7069     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 787.2968     787.8794     832.3571     832.3571     832.3571     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สนิคา้ขา้วที่ผลติไดม้ีคุณภาพมาตรฐานและ

ปลอดภยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ผ่านการ

รบัรองระบบการผลติขา้วคุณภาพ

ราย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การอบรมการผลติขา้วตลาดเฉพาะ

ราย 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 238.0873     203.3367     301.8950     301.8950     301.8950     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. การผลติขา้วอนิทรยีไ์ดม้าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรและพื้นที่

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลติขา้วอนิทรยี ์

ราย  - 4,000 6,400 6,400 6,500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               35.3648       40.4000       40.4000       40.4000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สง่เสรมิและพฒันาแหล่งเรยีนรูก้ารผลติขา้วที่

ถกูตอ้งและเหมาะสม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่เขา้รบั

การถ่ายทอดความรูโ้ดยศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ราย  - 15,000 20,000 20,000 20,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               16.9250       21.0000       21.0000       21.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. เกษตรผูป้ลูกขา้วไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้

ในการประกอบอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เกษตรกรไดร้บัการ

ถ่ายทอดและพฒันาความรูด้า้นการผลติขา้ว

ราย 55,800 65,100 65,100 9,300  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 300.1040     151.6961     318.9750     330.0000     -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการ

พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้วตาม

แนวทางของโครงการหลวง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่

โครงการหลวงที่ไดร้บัการพฒันาความรูด้า้น

การผลติขา้ว

ราย 600 600 1,200 1,200 1,200

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.1148       12.5238       15.8400       15.8400       15.8400       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. เกษตรกรไดร้บัเมลด็พนัธูข์า้วคุณภาพดีไป

ปลูกอย่างพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว

ที่ดาํเนินการก่อสรา้ง

ศูนย์ 5 6 10 10 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 109.2490     256.1875     1,372.6800   960.6800     960.6800     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลติขา้ว

ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเมลด็พนัธุข์า้ว

คุณภาพดทีี่ผลติได ้

ตนั 100,000 100,000 110,000 110,000 110,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรที่ไดร้บัการ

พฒันาความสามารถในดา้นขา้ว

ราย  - 50,000 50,000 50,000 50,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 450.2692     445.3571     509.9475     509.9475     509.9475     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. การวจิยัและพฒันาขา้วไดร้บัการสนบัสนุน 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพนัธุข์า้วที่ผ่านการ

รบัรอง

พนัธุ ์  - 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 118.1592     80.6905       156.5873     156.5873     156.5873     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานยุทธศาสตร์ 6 170.7675    337.2285    -              -              -              

1. โครงการ : โครงการขยายศกัยภาพการผลติ

เมลด็พนัธุข์า้ว

6 170.7675      337.2285      -                -                -                

รวม 6 170.7675    337.2285    -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  150,167,500  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  20,600,000  บาท

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

472,697,200                     

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร

203,336,700                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 526,047,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 526,047,600                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 676,033,900                 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 787,879,400                 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 772.7475     854.9958     353.4273     3.5495        5.2408        1,989.9609   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 772.7475     15.1319       -               -               -               787.8794     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               429.9875     87.2698       3.5495        5.2408        526.0476     

ผลผลติที่ 1 : การวจิยัและพฒันาขา้ว              -          25.9763        54.7142              -                -          80.6905 

ผลผลติที่ 2 : การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันา

             -        404.0112        32.5556         3.5495         5.2408      445.3571 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               207.5397     265.1575     -               -               472.6972     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

             -           7.9838         4.5400              -                -          12.5238 

โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอนิทรยี ์              -          35.3648              -                -                -          35.3648 

โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -          16.9250              -                -                -          16.9250 

โครงการที่ 4 : โครงการขยายศกัยภาพการ

ผลติเมลด็พนัธุข์า้ว

             -           1.1200      255.0675              -                -        256.1875 

โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -        146.1461         5.5500              -                -        151.6961 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ

ประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่า

สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

-               202.3367     1.0000        -               -               203.3367     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

สนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน

             -        202.3367         1.0000              -                -        203.3367 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

787.2968         787.8794         832.3571         832.3571         832.3571         

787.2968         787.8794         832.3571         832.3571         832.3571         

773.5888         772.7475         815.3748         815.3748         815.3748         

13.7080          15.1319          16.9823          16.9823          16.9823          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          787,879,400 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 787,879,400 บาท

1. งบบุคลากร 772,747,500            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 572,813,600            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 359,025,500            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 213,788,100            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 199,933,900            บาท

2. งบดําเนินงาน 15,131,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,131,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,032,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,721,300              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 1,390,400              บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 9,997,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.9763      54.7142   -             -             80.6905    

25.9763       54.7142     -              -              80.6905      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

พนัธุ์  - 2 2 2 2

ลา้นบาท 118.1592      80.6905     156.5873     156.5873     156.5873     

ลา้นบาท 118.1592      80.6905     156.5873     156.5873     156.5873     

ลา้นบาท -                25.9763     56.5873      56.5873      56.5873      

ลา้นบาท 118.1592      54.7142     100.0000     100.0000     100.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพนัธุข์า้วที่ผ่านการรบัรอง

 กรมการขา้วในฐานะที่มภีารกิจในการสนบัสนุนดา้นการผลติขา้วของประเทศ ซึ่งมคีวามจาํเป็นที่ตอ้งมกีารวจิยัและ

พฒันาเพือ่การเพิม่รายการผลติขา้วของประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได ้มกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะเพิม่สมรรถภาพ

ใหแ้ก่บุคลากรดา้นการวจิยัใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอื่นๆ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  526,047,600 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การวจิยัและพฒันาขา้ว                   80,690,500 

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การวจิยัและพฒันาขา้ว 80,690,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 25,976,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,976,300             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1,500,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,000,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,800,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,152,300              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 1,700,000              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,974,000              บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 800,000                บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 300,000                บาท

(10) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000,000              บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 7,000,000              บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,300,000              บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 950,000                บาท

(14) วสัดุการเกษตร 300,000                บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000                บาท

2. งบลงทุน 54,714,200             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 54,714,200             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 27,804,500             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 930,000                บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 930,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,515,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,815,000              บาท

รวม 25 รายการ (รวม 29 หน่วย)

(2) รถเกี่ยวนวดขา้ว ขนาดถงัเก็บ 2.5 ตนั ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง 

จงัหวดัปราจนีบุรี 1 คนั 2,700,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 121,000                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 121,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑส์าํรวจ 320,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 320,000                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)
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2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 19,918,500             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,325,300             บาท

รวม 53 รายการ (รวม 64 หน่วย)

(2) เครื่อง Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR)  

ตาํบลหนองขอน อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื่อง 3,103,000              บาท

(3) ชุดเฟอรน์ิเจอรห์อ้งปฏบิตัิการ  ตาํบลร ัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบุรี

จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ชุด 2,490,200              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,909,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,938,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,938,000              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,000,000              บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,074,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,074,500              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 300,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 300,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 2,202,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,202,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,264,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

4,264,100              บาท

2.1.2.7 ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ 600,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 600,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.8 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,370,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,370,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.9 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 9,161,100              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,161,100              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

404.0112    32.5556   3.5495      5.2408      445.3571   

404.0112      32.5556     3.5495       5.2408       445.3571     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตนั 100,000 100,000 110,000 110,000 110,000

 ( 88,156 )

ราย  - 50,000 50,000 50,000 50,000

ลา้นบาท 450.2692      445.3571   509.9475     509.9475     509.9475     

ลา้นบาท 450.2692      445.3571   509.9475     509.9475     509.9475     

ลา้นบาท 399.4078      404.0112   399.4988     399.4988     399.4988     

ลา้นบาท 45.5597       32.5556     110.4487     110.4487     110.4487     

ลา้นบาท 0.0510         3.5495      -              -              -              

ลา้นบาท 5.2507         5.2408      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพดทีี่ผลติได ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันา

ความสามารถในดา้นขา้ว

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วพฒันาศกัยภาพองคก์รและชาวนา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 445,357,100 

  - เพือ่ส่งเสรมิแหลง่เรยีนรูต้น้แบบดา้นการผลติขา้วในพื้นที่ปลูกขา้วสาํคญัของประเทศ 53 จงัหวดั 

  - เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดร้บัการพฒันาเป็นเกษตรกรตน้แบบดา้นการผลติขา้ว

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา 445,357,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 404,011,200            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 380,722,300            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,838,900              บาท

(2) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 35,000,000             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 86,201,800             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 13,075,000             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,950,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 82,132,000             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 770,000                บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,605,500              บาท

(9) ค่าของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 600,000                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 4,500,000              บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กิจกรรม/นิทรรศการ 7,375,000              บาท

(12) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 3,572,000              บาท

(13) วสัดุสาํนกังาน 14,646,000             บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 26,100,000             บาท

(15) วสัดุก่อสรา้ง 1,800,000              บาท

(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 950,000                บาท

(17) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,500,000              บาท

(18) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 3,300,000              บาท

(19) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,550,000              บาท

(20) วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,670,000              บาท

(21) วสัดุการเกษตร 63,106,100             บาท

(22) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,580,000              บาท

(23) วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 1,900,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 23,288,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,141,400             บาท

(2) ค่าประปา 567,400                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,189,700              บาท

(4) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 1,390,400              บาท

2. งบลงทุน 32,555,600             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 32,555,600             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 26,271,600             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,558,000              บาท
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(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 930,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลมะกรูด อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ 

พรอ้มติดตัง้อุปกรณป์ระชาสมัพนัธ ์ตาํบลเชื้อเพลงิ อาํเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร ์1 คนั 1,000,000              บาท

(4) รถหน่วยบริการเคลือ่นที่เร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

1 คนั 4,200,000              บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,325,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 625,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) การบาํรุงรกัษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,700,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารเกษตร 14,388,600             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,127,600              บาท

รวม 52 รายการ (รวม 62 หน่วย)

(2) รถเกี่ยวนวดขา้วขนาด 170 แรงมา้ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 คนั 2,380,500              บาท

(3) รถเกี่ยวนวดขา้วขนาด 170 แรงมา้ ตาํบลธาตุเชิงชุม อาํเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 2,380,500              บาท

(4) ชุดเครื่องจกัรปรบัปรุงสภาพเมลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลหนองขอน อาํเภอเมอืง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด 4,500,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,284,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,539,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,539,600              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 952,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 952,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 511,400                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

511,400                บาท
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2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 705,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

705,000                บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,480,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,480,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 96,000                  บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 96,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 3,549,500              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,549,500              บาท

1) ค่าบาํรุงสมาคมเมลด็พนัธุพ์ชืนานาชาติ (ISTA) 39,000                  บาท

2) ค่าบาํรุงสมาคมเมลด็พนัธุพ์ชืแห่งเอเชียและแปซฟิิค (APSA) 10,500                  บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานใหแ้ก่สถาบนัวจิยัขา้วระหวา่งประเทศ 3,500,000              บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 5,240,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 5,240,800              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7.9838       4.5400    -             -             12.5238    

7.9838         4.5400      -              -              12.5238      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 600

( 350 )

600 1,200 1,200 1,200

ลา้นบาท 44.4179        12.5238     15.8400      15.8400      15.8400      

ลา้นบาท 44.4179        12.5238     15.8400      15.8400      15.8400      

ลา้นบาท 41.3179       7.9838      10.5400      10.5400      10.5400      

ลา้นบาท 3.1000         4.5400      5.3000       5.3000       5.3000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่

ไดร้บัการพฒันาความรูด้า้นการผลติขา้ว

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

  - สรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารใหแ้ก่ชมุชน และส่งเสรมิการจดัต ัง้ธนาคารขา้วโดยการมสี่วนร่วมของราษฎรชาวเขา 

  - เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการผลติขา้วและผลติเมลด็พนัธุด์ ี

  - ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ 

  - พฒันาคุณภาพชวีติของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

 เชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน ลาํพนู พะเยา น่าน ตาก กาํแพงเพชร และกาญจนบุรี

                  104,482,700 

                  104,482,700 

หน่วย:ลา้นบาท

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

                 472,697,200 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                   12,523,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 12,523,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 7,983,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,983,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 560,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 25,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,000,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 300,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กิจกรรม/นิทรรศการ 500,000                บาท

(7) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 360,000                บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 45,000                  บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 500,000                บาท

(10) วสัดุการเกษตร 3,893,800              บาท

(11) วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 200,000                บาท

2. งบลงทุน 4,540,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,540,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,540,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 146,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 146,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,026,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,026,000              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 149,000                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 149,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 156,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 156,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 63,000                  บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 63,000                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

35.3648      -           -             -             35.3648    

35.3648       -             -              -              35.3648      

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 4,000 6,400 6,400 6,500

ลา้นบาท -                35.3648     40.4000      40.4000      40.4000      

ลา้นบาท -                35.3648     40.4000      40.4000      40.4000      

ลา้นบาท -                35.3648     40.4000      40.4000      40.4000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรและพื้นที่ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานการผลติขา้วอนิทรยี ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาการผลติขา้วอนิทรยี ์

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเกษตรอนิทรยี ์                   35,364,800 

  - ส่งเสรมิและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการผลติขา้วอนิทรยีท์ี่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อปุทานตัง้แต่

    การผลติ การดูแลรกัษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจภุณัฑแ์ละตราสญัลกัษณ ์

  - เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการผลติขา้วอนิทรยีท์ี่สอดคลอ้งตามมาตรฐานการผลติขา้วอนิทรยี ์

    แก่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ผูบ้รโิภค และเจา้หนา้ที่ 

  - ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการเชื่อมโยงตลาด เพือ่ขยายช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ขา้วอนิทรยีท์ ัง้ภายใน

    และต่างประเทศ

 พื้นที่ปลูกขา้วที่มคีวามเหมาะสมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต ้

                  156,564,800 

                  156,564,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเกษตรอนิทรยี ์ 35,364,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 35,364,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,364,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,500,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 3,000,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 400,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,486,800              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 18,480,000             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,398,000              บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 1,000,000              บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,500,000              บาท

(9) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 600,000                บาท

(10) วสัดุการเกษตร 3,000,000              บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

16.9250      -           -             -             16.9250    

16.9250       -             -              -              16.9250      

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 15,000 20,000 20,000 20,000

ลา้นบาท -                16.9250     21.0000      21.0000      21.0000      

ลา้นบาท -                16.9250     21.0000      21.0000      21.0000      

ลา้นบาท -                16.9250     21.0000      21.0000      21.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่เขา้รบัการถ่ายทอด

ความรูโ้ดยศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาชาวนาผ่านศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้ว

                  16,925,000 

  - ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูก้ารผลติขา้วที่ถกูตอ้งและเหมาะสมสาํหรบัชมุชน 

  - ส่งเสรมิ สนบัสนุน ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การบรหิารจดัการ การตลาด

    แก่เกษตรกร รวมท ัง้การใหบ้รกิารทางการเกษตร และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารในพื้นที่

 66 จงัหวดั

                   79,925,000 

                   79,925,000 

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร 16,925,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 16,925,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,925,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 3,693,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 8,139,000              บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 2,315,000              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 2,778,000              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.1200       255.0675 -             -             256.1875   

1.1200         255.0675   -              -              256.1875     

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์ 5

( - )

6 10 10 5

ลา้นบาท 109.2490      256.1875   1,372.6800   960.6800     960.6800     

ลา้นบาท 109.2490      256.1875   1,372.6800   960.6800     960.6800     

ลา้นบาท 2.0000         1.1200      6.1000       6.1000       6.1000       

ลา้นบาท 107.2490      255.0675   1,366.5800  954.5800     954.5800     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                 256,187,500 

  - เพือ่ใหช้าวนาและผูป้ระกอบการสามารถผลติขา้วและผลติภณัฑข์า้วไดเ้พิม่ขึ้นท ัง้ปรมิาณและคุณภาพ 

  - เพือ่ใหช้าวนาสามารถพึง่ตนเองในการผลติและมคีวามสามารถในการจดัการผลผลติที่เหมาะสมกบัการดาํรงชพี

 จงัหวดันครนายก ศรสีะเกษ บุรรีมัย ์อาํนาจเจรญิ บงึกาฬ และพจิติร

                3,709,759,800 

                3,709,759,800 

หน่วย:ลา้นบาท

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วที่ดาํเนินการ

ก่อสรา้ง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 256,187,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,120,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,120,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจรงัวดัและติดตามโครงการ 1,120,000              บาท

2. งบลงทุน 255,067,500            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 255,067,500            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 82,300,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑโ์รงงาน 82,300,000             บาท

(1) เครื่องจกัรอุปกรณเ์พือ่การปรบัปรุงสภาพเมลด็พนัธุศู์นยเ์มลด็พนัธุข์า้ว

ศรีสะเกษ ตาํบลหมากเขยีบ อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 1 ระบบ 82,300,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 172,767,500            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 172,767,500           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลหนองแสง อาํเภอปากพล ี

จงัหวดันครนายก 1 แห่ง 30,173,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 101,249,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,249,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,173,700             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 50,825,500             บาท

(3) ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลหมากเขยีบ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัศรีสะเกษ 1 แห่ง 29,634,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 101,249,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,249,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 29,634,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 51,365,000             บาท

(4) ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลชุมเหด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดับุรีรมัย ์

1 แห่ง 30,266,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 101,249,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,249,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,266,700             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 50,732,500             บาท
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(5) ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลคึมใหญ่ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 1 แห่ง 30,235,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 101,249,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,249,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,235,200             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 50,764,000             บาท

(6) ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลดอนหญา้นาง อาํเภอพรเจริญ 

จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 29,857,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 101,249,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,249,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 29,857,700             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 51,141,500             บาท

(7) ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลโรงชา้ง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร

 1 แห่ง 20,600,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 103,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,600,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 82,400,000             บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

146.1461    5.5500    -             -             151.6961   

146.1461      5.5500      -              -              151.6961     

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 55,800

( - )

65,100 65,100 9,300  -

ลา้นบาท 300.1040      151.6961   318.9750     330.0000     -               

ลา้นบาท 300.1040      151.6961   318.9750     330.0000     -               

ลา้นบาท 270.3040      146.1461   318.9750     330.0000     -              

ลา้นบาท 29.8000       5.5500      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                  151,696,100 

  - เพือ่สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่ทาํการผลติ มกีารบรหิารจดัการร่วมกนั เพือ่ใหเ้กิดการรวมกนั

    ผลติและจาํหน่ายโดยมตีลาดรองรบั 

  - เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลติและมผีลผลติต่อหน่วยเพิม่ขึ้น มคุีณภาพไดม้าตรฐาน

 พื้นที่ดาํเนินการปลูกขา้วในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้

                1,100,775,100 

                1,100,775,100 

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอดและพฒันา

ความรูด้า้นการผลติขา้ว

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 151,696,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 146,146,100            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,146,100            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 48,830,000             บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,500,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,000,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 28,109,000             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กิจกรรม/นิทรรศการ 8,707,100              บาท

(6) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 3,800,000              บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 3,000,000              บาท

(8) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 900,000                บาท

(9) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,600,000              บาท

(10) วสัดุการเกษตร 43,700,000             บาท

2. งบลงทุน 5,550,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,550,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 5,550,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,550,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,550,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 165 หน่วย)
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2563)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

202.3367    1.0000    -             -             203.3367   

154.3557      -             -              -              154.3557     

47.9810       1.0000      -              -              48.9810      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 40,000

( - )

40,000 40,000 40,000 40,000

ราย 4,000

( - )

4,000 3,000 3,000 3,000

                1,749,461,400 

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่าสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม

อาหาร

                1,749,461,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                 203,336,700 

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน                  203,336,700 

  - เพือ่พฒันาการผลติสนิคา้ขา้วคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน ขา้ว Q ดว้ยมาตรฐานขา้ว GAP โรงสขีา้ว GMP

    เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หเ้กษตรกรและพฒันาที่ปรกึษาเกษตรกร ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติขา้ว GAP 

    และประชาสมัพนัธด์า้นการตลาดขา้วคุณภาพ 

  - เพือ่ยกระดบัคุณภาพขา้วไทยดว้ยระบบการผลติขา้ว Pre GAP พฒันาระบบการรบัรองผลผลติขา้ว

    ของชมุชนโดยชมุชน และเตรยีมความพรอ้มเกษตรกรก่อนเขา้สู่การผลติขา้วดว้ยมาตรฐานที่สูงขึ้น

 พื้นที่ดาํเนินการปลูกขา้วในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้รวม 73 จงัหวดั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ผ่านการรบัรองระบบ

การผลติขา้วคุณภาพ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการอบรมการผลติ

ขา้วตลาดเฉพาะ

1. ส่งเสรมิการผลติขา้วคุณภาพ

2. ส่งเสรมิและพฒันาการผลติขา้วตลาดเฉพาะ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 620.4397      203.3367   301.8950     301.8950     301.8950     

ลา้นบาท 620.4397      203.3367   301.8950     301.8950     301.8950     

ลา้นบาท 619.1457      202.3367   301.8950     301.8950     301.8950     

ลา้นบาท 1.2940         1.0000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

51



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน 203,336,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 202,336,700            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 202,336,700            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 896,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 25,110,000             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,362,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,950,200              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 108,583,000           บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,291,900              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กิจกรรม/นิทรรศการ 2,250,000              บาท

(8) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 11,400,000             บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 7,270,000              บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 11,002,600             บาท

(11) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,550,000              บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,000,000              บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,307,000              บาท

(14) วสัดุการเกษตร 11,564,000             บาท

(15) วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 800,000                บาท

2. งบลงทุน 1,000,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,000,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,000                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 110,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 890,000                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 890,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ตามภารกจิอย่างเหมาะสม

4. เสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาแหลง่นํา้และการบรหิารจดัการนํา้

กรมชลประทานเป็นองคก์รนาํดา้นการพฒันาแหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้อย่างบูรณาการ

1. พฒันาแหลง่นํา้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานตามศกัยภาพของลุม่นํา้ใหเ้กดิความสมดุล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

15,838,785,600            

15,107,954,600            

2. บรหิารจดัการนํา้อย่างบูรณาการใหเ้พยีงพอ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 15,838.7856    15,107.9546    16,107.6992    17,150.6865    18,281.5187    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15,838.7856    15,107.9546    16,107.6992    17,150.6865    18,281.5187    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,807.0912   6,671.3240   6,934.4378   7,208.0390   7,492.5462   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน้ํา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรที่ไดร้บัการ

พฒันาในการใหบ้รกิารเกษตรกร

ศูนย์ -                 882 882 882 882

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนประเทศสมาชกิ 

ICID เขา้ร่วมการประชมุ

ประเทศ -                 112 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของศูนยเ์รยีนรูก้าร

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรที่มกีาร

พฒันาไดต้ามแนวทางที่กาํหนด

รอ้ยละ -                 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.2570       49.0785       20.0000       20.0000       20.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานชลประทาน

ที่ไดร้บัการซ่อมแซม/บาํรุงรกัษา

รายการ 5,732 4,841 5,325 5,857 6,442

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของพื้นที่

ชลประทานที่ไดร้บันํา้ต่อพื้นทีเ่ป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,013.4374   8,387.5521   9,153.2614   9,922.6475   10,768.9725  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 6 121.1060    65.3940      28.5000      -              -              

1. ผลผลติ : การจดัการนํา้และสนบัสนุน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

6 121.1060      65.3940       28.5000       -                -                

รวม 6 121.1060    65.3940      28.5000      -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  102,106,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  19,000,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 6,671,324,000               

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 49,078,500                   

2. แผนงานพื้นฐาน 8,387,552,100               

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการนํา้และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

8,387,552,100                   

49,078,500                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 6,546.6885   1,390.0430   6,978.1661   0.4900        192.5670     15,107.9546  

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 6,546.6885   124.6355     -               -               -               6,671.3240   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและ

สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

-               1,265.4075   6,978.1661   0.4900        143.4885     8,387.5521   

ผลผลติที่ 1 : การจดัการนํา้และสนบัสนุน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             -      1,265.4075    6,978.1661         0.4900      143.4885    8,387.5521 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               -               -               -               49.0785       49.0785       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร

             -                -                -                -           8.8200         8.8200 

โครงการที่ 2 : โครงการจดัประชมุ

ชลประทานโลกคร ัง้ที่ 2 และ

การประชมุมนตรฝ่ีายบรหิารระหว่าง

ประเทศ คร ัง้ที่ 67

             -                -                -                -          40.2585        40.2585 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

6,807.0912       6,671.3240       6,934.4378       7,208.0390       7,492.5462       

6,807.0912       6,671.3240       6,934.4378       7,208.0390       7,492.5462       

6,722.1354       6,546.6885       6,808.5560       7,080.8983       7,364.1342       

84.9558          124.6355         125.8818         127.1407         128.4120         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        6,671,324,000 

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 6,671,324,000 บาท

1. งบบคุลากร 6,546,688,500         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 5,503,088,700         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 2,373,587,400         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,129,501,300         บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,043,599,800         บาท

2. งบดาํเนินงาน 124,635,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 124,635,500           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 4,716,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 54,091,500             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 7,704,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษของพนกังาน

ราชการ 4,830,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมพนกังานราชการ 51,998,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1,265.4075   6,978.1661   0.4900      143.4885    8,387.5521  

1,265.4075     6,594.0486     0.4900       143.4885      8,003.4346    

-                 384.1175       -              -                384.1175      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 5,732 4,841 5,325 5,857 6,442

 ( 4,195 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 9,013.4374     8,387.5521     9,153.2614   9,922.6475    10,768.9725   

ลา้นบาท 9,013.4374     8,387.5521     9,153.2614   9,922.6475    10,768.9725   

ลา้นบาท 1,296.2541     1,265.4075     1,315.1331  1,315.1331    1,315.1331    

ลา้นบาท 7,561.1647     6,978.1661     7,693.8639  8,463.2500    9,309.5750    

ลา้นบาท 0.7644          0.4900          0.7644       0.7644         0.7644         

ลา้นบาท 155.2542       143.4885       143.5000     143.5000      143.5000      

ลา้นบาท -                 -                 -               -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง

ย ัง่ยนื

                8,387,552,100 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การจดัการน้ําและสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                 8,387,552,100 

 เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่ชลประทานและศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

ไดร้บันํา้อย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม โดยการเพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทานและการบรหิารจดัการนํา้

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการงานชลประทาน

2. การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานชลประทานที่ไดร้บั

การซ่อมแซม/บาํรุงรกัษา

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของพื้นที่ชลประทานที่ไดร้บันํา้

ต่อพื้นที่เป้าหมาย

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัการน้ําและสนับสนุนโครงการอนัเน่ือง

มาจากพระราชดําริ 8,387,552,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,265,407,500         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 594,295,900           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 37,319,400             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 259,972,800           บาท

(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 659,300                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 92,975,700             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,550,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 700,000                บาท

(7) ค่าธรรมเนยีมศาล 20,000,000             บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 160,118,700           บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 20,000,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 671,111,600           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 539,077,600           บาท

(2) ค่าประปา 33,675,600             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 34,546,900             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 16,530,000             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 47,281,500             บาท

2. งบลงทนุ 6,978,166,100         บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,978,166,100         บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 270,519,200           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000              บาท

(1) รถบรรทกุกระบะเหลก็ ขนาด 6 ตนั  6 ลอ้ ตดิตัง้ปัน้จ ัน่หรอืเครน 3 ตนั 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 คนั 2,500,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑส์าํรวจ 69,200,000             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,600,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)

(2) ซ่อมใหญ่เครือ่งมอืดา้นสาํรวจ สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 2,000,000              บาท

(3) เครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS RTK พรอ้มอปุกรณ์  

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 4 ชดุ 15,000,000             บาท

(4) เครือ่งมอืสาํรวจทาํแผนทีท่างอากาศแบบหลายใบพดั (Multiroter Unmaned

 Aerial Vehicle : MUAV) จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 6,400,000              บาท
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(5) ระบบคลงัขอ้มลูภาพถ่ายทางอากาศประสทิธภิาพสูง 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(6) เครือ่งเจาะหนิแบบโรตารี ่(Rotary Drilling Machine) 

พรอ้มเครือ่งสูบนํา้ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 2 ชดุ 8,200,000              บาท

(7) เครือ่งมอืสาํรวจธรณีฟิสกิสช์นดิวดัคลืน่ไหวสะเทอืนพรอ้มอปุกรณ์ 

(Exploration Seismograph With Accessory) 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 7,000,000              บาท

(8) เครือ่งมอืวดัการรบัแรงดา้นขา้งของหนิในหลมุเจาะสาํรวจ 

(Lateral Load Tester) จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(9) เครือ่งเจาะสาํรวจปฐพกีลศาสตรเ์อนกประสงคเ์คลือ่นทีเ่รว็ พรอ้มอปุกรณ์ครบ

ชดุ (Multi-Functional Crawler Drilling Rigs) 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 11,000,000             บาท

(10) ชดุเครือ่งมอืเจาะสาํรวจและตอกทดลองขนาดเบา (Portable SPT Drilling 

Set) จงัหวดักรงุเทพมหานคร 2 ชดุ 2,000,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑเ์ครือ่งจกัรกล 198,819,200           บาท

(1) ครภุณัฑเ์ครือ่งจกัรกลทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,274,800             บาท

รวม 14 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(2) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 3 คนั 3,808,000              บาท

(3) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่2 จงัหวดัพษิณุโลก 4 คนั 6,704,900              บาท

(4) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่3 จงัหวดัขอนแก่น 3 คนั 3,555,200              บาท

(5) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่4 จงัหวดันครราชสมีา 3 คนั 4,025,000              บาท

(6) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่5 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

3 คนั 3,849,000              บาท

(7) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่6 จงัหวดันนทบรุ ี3 คนั 4,000,000              บาท

(8) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่7 จงัหวดัสงขลา 6 คนั 8,413,100              บาท

(9) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่1 จงัหวดั

เชยีงใหม่ 1,189,000              บาท

(10) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่6 

จงัหวดัขอนแก่น 3,049,000              บาท

(11) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่7 

จงัหวดัอบุลราชธานี 1,449,000              บาท

(12) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่8 

จงัหวดันครราชสมีา 2,162,000              บาท

(13) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่10 

จงัหวดัลพบรุี 1,859,000              บาท

(14) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่12 

จงัหวดัชยันาท 2,314,000              บาท
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(15) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่13 

จงัหวดักาญจนบรุี 1,168,000              บาท

(16) ซ่อมใหญ่เครือ่งจกัรเครือ่งมอืดา้นบาํรงุรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่16 

จงัหวดัสงขลา 2,097,000              บาท

(17) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่1 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ลาํ 3,200,000              บาท

(18) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่2 

จงัหวดัพษิณุโลก 3 ลาํ 3,522,100              บาท

(19) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่3 

จงัหวดัขอนแก่น 1 ลาํ 2,000,000              บาท

(20) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่4 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ลาํ 3,600,000              บาท

(21) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่5 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2 ลาํ 4,700,000              บาท

(22) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่6 

จงัหวดันนทบรุ ี2 ลาํ 5,450,000              บาท

(23) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่7 

จงัหวดัสงขลา 2 ลาํ 7,350,000              บาท

(24) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่1 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 4 คนั 9,430,800              บาท

(25) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่2 

จงัหวดัพษิณุโลก 5 คนั 8,700,000              บาท

(26) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่3 

จงัหวดัขอนแก่น 3 คนั 7,087,200              บาท

(27) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่4 

จงัหวดันครราชสมีา 4 คนั 10,500,000             บาท

(28) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่5 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  5 คนั 8,550,000              บาท

(29) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่6 

จงัหวดันนทบรุ ี4 คนั 9,140,000              บาท

(30) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่7 

จงัหวดัสงขลา 7 คนั 14,061,000             บาท

(31) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัเครือ่งจกัรกล 

จงัหวดันนทบรุ ี6 คนั 6,521,100              บาท

(32) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่6 

จงัหวดันนทบรุ ี2 คนั 2,090,000              บาท
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(33) ซ่อมใหญ่เครือ่งสูบนํา้ สาํนกังานชลประทานที ่11 

จงัหวดันนทบรุ ี6 เครือ่ง 15,000,000             บาท

(34) ซ่อมใหญ่เครือ่งเก็บขยะอตัโนมตั ิสาํนกังานชลประทานที ่11 

จงัหวดันนทบรุ ี4 ชดุ 11,000,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,707,646,900         บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิ 80,000,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 68,000,000             บาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(2) ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืสาํคญัทีห่ลวง  สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและ

ธรณีวทิยา จงัหวดักรงุเทพมหานคร 12,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 20,990,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,990,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบแม่โป่ง ตาํบลแม่โป่ง 

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 12,000,000             บาท

2.1.2.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 547,251,400           บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 178,786,300           บาท

รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) ค่าสาํรวจจดัทาํรายงานความเหมาะสม 121,106,000           บาท

(2.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงข่ายระบบชลประทานใน

พื้นทีฝ่ ัง่ตะวนัตกของแม่นํา้เจา้พระยาและแม่นํา้ท่าจนี จงัหวดัชยันาท 46,106,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,106,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 17,894,000             บาท

(2.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่

แตง  ตาํบลแม่แตง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 28,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

(2.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานํา้

อูน  ตาํบลแร่ อาํเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 28,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
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(2.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุระบบชลประทานเพือ่บรรเทา

อทุกภยัและภยัแลง้คลองท่าลาด คลองหลวง ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบรุี 6,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 9,000,000              บาท

(2.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่า

เชยีด ตาํบลโคกสกั อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ 7,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 17,500,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 10,500,000             บาท

(2.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ฝายกมุภวาปี  ตาํบลเวยีงคาํ อาํเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 6,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 9,000,000              บาท

(3) ค่าดาํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ขและแผนตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  จงัหวดักรงุเทพมหานคร 150,000,000           บาท

(4) ค่าจดัทาํแผนทีภ่าพถ่ายหรอืแผนทีภ่าพจากดาวเทยีม(ระยะที ่9) โดยใช ้

ขอ้มลูภาพออรโ์ธสเีชงิตวัเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขอ้มลูภาพ

ดาวเทยีมจาก สทอภ. (GISTDA) จงัหวดักรงุเทพมหานคร 20,000,000             บาท

         (5) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่1  

         ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 11,016,100             บาท

         (6) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่3 

         ตาํบลท่าทอง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 10,059,400             บาท

         (7) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่6 

         ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 11,366,700             บาท

         (8) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่8  

         ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 12,723,700             บาท
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         (9) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่9  

         ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 10,273,600             บาท

        (10) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่10  

         ตาํบลเขาพระงาม อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 10,665,300             บาท

        (11) ค่าศึกษา สาํรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สาํนกังานชลประทานที ่12 

         ตาํบลบางหลวง อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 11,254,300             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 41,150,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,650,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุอาคารทีพ่กัรบัรองผูต้ดิตามเสดจ็แบบที ่1 ตาํบลหูลอ่ง 

อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 11,500,000             บาท

(3) ปรบัปรงุอาคารพระราชทานเลี้ยง โครงการชลประทานสุรนิทร ์

ตาํบลเฉนยีง อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร์ 10,000,000             บาท

(4) ปรบัปรงุทางเขา้หวังานอ่างเก็บนํา้หว้ยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี 10,000,000             บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 5,630,688,200         บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,243,288,200         บาท

รวม 4,854 รายการ (รวม 4,854 หน่วย)

(2) ซ่อมแซมประตูควบคมุการระบายนํา้ของเขือ่นหลกั (Main Dam)  โครงการ

ส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่กวงอดุมธารา  ตาํบลลวงเหนอื อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชยีงใหม่ 15,000,000             บาท

(3) ซ่อมแซมฝายทา้วแก่นจนัทร ์โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่ลาว 

ตาํบลแม่สรวย อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย 12,000,000             บาท

(4) ซ่อมแซมคนัคลองส่งนํา้ C-1, C-14, C-15, C-19 และ C-21 รวม 5 สาย 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพลายชมุพล ตาํบลท่าโพธิ์ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก

จงัหวดัพษิณุโลก 11,000,000             บาท

(5) ซ่อมแซมอาคารรบันํา้ Flab gate และอาคารประกอบคนัดนิ 

ฝ่ายส่งนํา้และบาํรงุรกัษาที ่2 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากมุภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี 15,000,000             บาท

(6) ซ่อมแซมคอนกรตีดาดคลองสายใหญ่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

หนองหวาย  อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 25,000,000             บาท

(7) ซ่อมแซมบานระบายนํา้ชนดิ Radial Gate พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

เขือ่นยโสธร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง  

ตาํบลเขือ่งคาํ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 12,000,000             บาท

(8) ซ่อมแซมบานระบายนํา้ชนดิ Radial Gate พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

เขือ่นธาตนุอ้ย โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง  

ตาํบลธาตนุอ้ย อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท
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(9) ซ่อมแซมโรงสูบนํา้โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาโดมนอ้ย 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาโดมนอ้ย  ตาํบลอ่างศิลา อาํเภอพบูิลมงัสาหาร 

จงัหวดัอบุลราชธานี 13,400,000             บาท

(10) ซ่อมแซมคลองส่งนํา้ฝัง่ขวา ปตร.ข่อยงาม พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํตะคอง  ตาํบลพะเนา 

อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท

(11) งานซ่อมแซมคลองส่งนํา้ ในเขตฝ่ายส่งนํา้และบาํรงุรกัษาที ่5 เพือ่แกไ้ข

ปญัหาดนิกระจายตวั โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามลูบน-ลาํแชะ  

ตาํบลจระเขห้นิ อาํเภอครบรุ ีจงัหวดันครราชสมีา 12,000,000             บาท

(12) ซ่อมแซมคนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา 

ฝายโชคชยั-ราํเดง โครงการชลประทานสุรนิทร ์ ตาํบลกดุหวาย 

อาํเภอศีขรภมู ิจงัหวดัสุรนิทร์ 13,000,000             บาท

(13) ซ่อมแซมคนัคลองฝัง่ขวาของคลองส่งนํา้สายใหญ่(MC) 

ระบบกระจายนํา้เขือ่นชมุพวง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามลูกลาง 

จงัหวดันครราชสมีา 11,000,000             บาท

(14) ซ่อมแซมคนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา(RMC) ระบบ

กระจายนํา้ฝายยางบา้นเขวา้ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามลูกลาง  

ตาํบลคูเมอืง อาํเภอคูเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ 11,000,000             บาท

(15) ซ่อมแซมคลองส่งนํา้สายใหญ่อ่างเก็บนํา้ลาํเชยีงไกร โครงการชลประทาน

นครราชสมีา  ตาํบลบลัลงัก ์อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท

(16) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC กม.0+000 ถงึ กม.1+720 และคลอง RMC กม.

0+000 ถงึ กม.6+144.327 โครงการสูบนํา้ลาํปลายมาศ โครงการชลประทาน

บรุรีมัย ์ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 12,000,000             บาท

(17) ขดุลอกอ่างเก็บนํา้เขารงั โครงการชลประทานสระแกว้  ตาํบลผ่านศึก อาํเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 10,000,000             บาท

(18) ซ่อมแซมสถานสูีบนํา้ธรรมามลู โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามโนรมย ์ตาํบล

ธรรมามลู อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 12,000,000             บาท

(19) ซ่อมแซมคลองส่งนํา้ 3ซา้ย-5ซา้ย-1ขวา โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ชณัสูตร  ตาํบลคาํหยาด อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง 12,500,000             บาท

(20) ซ่อมแซมระบบส่งนํา้ คอนกรตีดาดคลองส่งนํา้สายใหญ่ 1ขวา กม.26+000 

ถงึ กม.36+000 ฝัง่ซา้ย โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่ามะกา 

ตาํบลเขาชะงุม้ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี 14,000,000             บาท

(21) ซ่อมแซมคลองส่งนํา้สายซอยและแยกซอย จาํนวน 3 สาย (ปลกัปลงิ)  

โครงการชลประทานสงขลา จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท

(22) ซ่อมแซม ปตร.บาโรยและอาคารประกอบ โครงการชลประทานสตูล 

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 30,000,000             บาท
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(23) ซ่อมแซมระบบส่งนํา้คลอง RMC2 (นาท่อม) กม.6+300-16+000 พรอ้ม

อาคารประกอบ โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลท่าแค อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั

พทัลงุ 19,500,000             บาท

(24) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางนอ้ย โครงการชลประทานตรงั  

ตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 17,000,000             บาท

(25) งานปรบัปรงุยกระดบัอ่างเก็บนํา้ตาดไฮใหญ่ ศูนยศึ์กษาการพฒันาภพูานอนั

เนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลหว้ยยาง อาํเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร 35,000,000             บาท

(26) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้และระบายนํา้ในแปลงทดสอบสาธติ ตาํบลหูลอ่ง อาํเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 15,000,000             บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 190,802,300           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 190,802,300           บาท

รวม 150 รายการ (รวม 150 หน่วย)

2.1.2.7 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 92,655,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 92,655,500             บาท

รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.2.8 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 104,109,500           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 64,109,500             บาท

รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)

(2) ค่าป้องกนัและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอทุกภยั 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 20,000,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มโครงการ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 20,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 490,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 490,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัค่าบาํรงุสมาชกิและคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการชลประทานและการระบายนํา้(ICID) 300,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารเขือ่นใหญ่โลก (ICOLD) 190,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 143,488,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ํา้ชลประทานในพื้นทีโ่ครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ 10,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 12,002,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรงุระบบการจดัการนํา้และพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ํา้ 60,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบชลประทาน 20,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมงานก่อสรา้งแหลง่นํา้ 13,250,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายตามแผนพฒันาอาชพีและส่งเสรมิรายได ้โครงการพฒันาพื้นที่

ลุม่นํา้ปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 20,000,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมการบรหิารจดัการนํา้ชลประทาน 8,236,500              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-               -               -             8.8200       8.8200       

-                 -                 -              8.8200         8.8200         

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์ -               882 882 882 882

รอ้ยละ -               60 60 60 60

ลา้นบาท -                 8.8200          20.0000      20.0000        20.0000        

ลา้นบาท -                 8.8200          20.0000      20.0000        20.0000        

ลา้นบาท -                 -                 -              -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -              -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -              -                -                

ลา้นบาท -                 8.8200          20.0000      20.0000       20.0000        

ลา้นบาท -                 -                 -               -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ                    49,078,500 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                      8,820,000 

 เพือ่พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรตามภารกิจของกรมชลประทาน บูรณาการ

 882 อาํเภอ

                    68,820,000 

                    68,820,000 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ร่วมกบัทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการผลติสนิคา้เกษตรของเกษตรกร

ประจาํอาํเภอท ัว่ประเทศ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรที่ไดร้บัการพฒันาในการให ้

บรกิารเกษตรกร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรที่มกีารพฒันา

ไดต้ามแนวทางที่กาํหนด

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตร 8,820,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,820,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 8,820,000              บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2560)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-               -               -             40.2585      40.2585      

-                 -                 -              40.2585       40.2585        

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประเทศ -               112 -              -                -                

คนต่อวนั -               1,500 -              -                -                

ลา้นบาท 18.2570         40.2585        -               -                -                

ลา้นบาท 18.2570         40.2585        -               -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -              -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -              -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -              -                -                

ลา้นบาท 18.2570        40.2585        -              -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -               -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประเทศสมาชกิ ICID เขา้ร่วม

การประชมุ

                    58,515,500 

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัประชมุ World Irrigation Forum คร ัง้ที่ 2 และการประชมุ 

International Executive Council คร ัง้ที่ 67

เงนิงบประมาณ

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัประชมุชลประทานโลกคร ัง้ที่ 2 และการประชมุมนตรี

ฝ่ายบรหิารระหว่างประเทศ คร ัง้ที่ 67

                   40,258,500 

 เพือ่เป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณข์องประเทศไทยในความพรอ้มและศกัยภาพการจดัประชมุทางวชิาการและ

ความเป็นผูน้าํดา้นชลประทานในภมูภิาคอาเซยีน รวมท ัง้พฒันาคุณภาพผลงานทางวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบั

การชลประทานและการระบายนํา้ในเวทนีานาชาติ

 จงัหวดัเชยีงใหม่

                    58,515,500 

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : นกัวชิาการท ัว่โลกเขา้ร่วมประชมุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัประชุมชลประทานโลกคร ัง้ที่ 2 และการประชุม

มนตรฝ่ีายบรหิารระหว่างประเทศ คร ัง้ที่ 67 40,258,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 40,258,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัประชมุ World Irrigation Forum ครัง้ที ่2 และ

การประชมุ International Executive Council ครัง้ที ่67 40,258,500             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

ภายในปี 2563 สหกรณแ์ละเกษตรกรมรีะบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิการบญัชทีีม่คุีณภาพ

น่าเชื่อถอื และพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยนื

1. ตรวจสอบบญัชสีหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

2. พฒันามาตรฐานการบญัชแีละการสอบบญัชใีหก้า้วทนัตามมาตราฐานสากล

3. พฒันาระบบการควบคุมคุณภาพการสอบบญัชสีหกรณโ์ดยผูส้อบบญัชภีาคเอกชน

4. พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิการบญัชขีองสหกรณแ์ละสถาบนัเกษตรกร

   ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส

5. ใหค้าํปรกึษาแนะนาํและพฒันาประสทิธภิาพบคุลากรของสหกรณแ์ละสถาบนัเกษตรกร

   ใหม้ฐีานรากการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

6. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกจิทางการเงนิของสหกรณ์

   และกลุม่เกษตรกร

7. ส่งเสรมิการจดัทาํบญัชแีละการใชข้อ้มลูทางบญัชแีก่เกษตรกร

   และกลุม่เป้าหมายตามโครงการพระราชดาํริ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

1,249,007,400              

1,330,080,100              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,249.0074     1,330.0801     1,348.4316     1,392.4779     1,454.9787     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,249.0074     1,330.0801     1,348.4316     1,392.4779     1,454.9787     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 809.0789     813.0260     861.4218     905.4681     951.8857     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถใชข้อ้มูลทาง

บญัชีในการวเิคราะหต์น้ทุนรายอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรกลุม่

เป้าหมายไดร้บัการอบรมการใชข้อ้มลูทางบญัชี

ในการวเิคราะหต์น้ทุนการผลติรายอาชพี

ราย -               21,700 21,700 21,700 21,700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

เป้าหมายสามารถจดัทาํบญัชตีน้ทุนรายอาชพีได ้

รอ้ยละ -               35 40 45 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               25.2022       23.4022       23.4022       23.4022       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรมีความมัน่คง

ทางการเงนิ เขม้แข็งและพึง่พาตนเองได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณแ์ละ

กลุม่เกษตรกรไดร้บัการตรวจสอบบญัชี

แห่ง -               11,600 11,600 11,600 11,600

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการตรวจสอบบญัชี

ภายในมาตรฐานเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ -               90 92 92 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 373.2972     356.9529     335.1782     335.1782     351.2614     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เกษตรกรสามารถจดัทําบญัชีไดใ้ชบ้ญัชีเป็น

อย่างสมํา่เสมอ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร

เยาวชนและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บั

การอบรมการจดัทาํหรอืการใชข้อ้มลูทางบญัชี

ราย 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ที่ผ่านการอบรมสามารถจดัทาํบญัชี

ไดใ้ชบ้ญัชเีป็นอย่างสมํา่เสมอ

รอ้ยละ 30 30 35 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 66.6313       78.8281       72.2984       72.2984       72.2984       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. การถ่ายทอดความรูก้ารจดัทําบญัชีผ่านศูนย์

เรยีนรูป้ระสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ที่ไดร้บัการสรา้งและพฒันาครูบญัชปีระจาํศูนย์

ศูนย์ -               882 882 882 882

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               37.6744       39.6744       39.6744       39.6744       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. สมาชิกสหกรณ์ไดร้บัการเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิของ

สหกรณไ์ดร้บัการอบรมความรูค้วามเขา้ใจ

เศรษฐกิจการเงนิข ัน้พื้นฐาน

ราย -               14,000 14,000 14,000 14,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               9.4965        9.4566        9.4566        9.4566        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. สมาชิกสหกรณ์มีความเช่ือม ัน่และศรทัธาใน

ระบบสหกรณ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิสหกรณ์

กลุม่เป้าหมายไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้ง

ในการทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์

ราย -               400,000 400,000 400,000 400,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               8.9000        7.0000        7.0000        7.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 7.1006       7.1006       2.6093       5.2186       -              

1. ผลผลติ : สหกรณแ์ละสถาบนัเกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

2 7.1006         7.1006         2.6093         5.2186         -                

รวม 2 7.1006       7.1006       2.6093       5.2186       -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  4,491,300  บาท

2. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  2,609,300  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 813,026,000                 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 435,781,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 435,781,000                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 81,273,100                   

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

62,876,600                      

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ 18,396,500                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 790.0250     498.5124     41.5427       -               -               1,330.0801   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 790.0250     23.0010       -               -               -               813.0260     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               397.9383     37.8427       -               -               435.7810     

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน

และประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพดา้นบญัชี

             -          66.5131        12.3150              -                -          78.8281 

ผลผลติที่ 2 : สหกรณแ์ละสถาบนั

เกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็

             -        331.4252        25.5277              -                -        356.9529 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               61.0766       1.8000        -               -               62.8766       

โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่

             -          23.4022         1.8000              -                -          25.2022 

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้าร

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -          37.6744              -                -                -          37.6744 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกจิ

-               16.4965       1.9000        -               -               18.3965       

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเชื่อม ัน่

ต่อการทาํธุรกรรมทางการเงนิของสมาชกิ

สหกรณ์

             -           7.0000         1.9000              -                -           8.9000 

โครงการที่ 2 : โครงการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเศรษฐกิจการเงนิข ัน้พื้นฐาน

แก่สมาชกิสหกรณ์

             -           9.4965              -                -                -           9.4965 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

809.0789         813.0260         854.2037         897.6027         943.3472         

809.0789         813.0260         854.2037         897.6027         943.3472         

780.3765         790.0250         831.2027         874.6017         920.3462         

28.7024          23.0010          23.0010          23.0010          23.0010          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                         813,026,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 813,026,000 บาท

1. งบบคุลากร 790,025,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 478,841,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 436,791,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 42,049,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 311,183,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,001,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,001,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 8,739,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 907,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,320,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,043,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

66.5131      12.3150   -             -             78.8281     

22.9091        8.2100      -              -              31.1191      

35.1515        4.1050      -              -              39.2565      

4.3325         -             -              -              4.3325        

4.1200         -             -              -              4.1200        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

 ( 200,966 )

ราย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

 ( 16,425 )

ราย 14,409 14,423 14,423 14,423 14,423

 ( 14,452 )

รอ้ยละ 30 30 35 40 40

ลา้นบาท 66.6313        78.8281     72.2984       72.2984       72.2984       

ลา้นบาท 66.6313        78.8281     72.2984       72.2984       72.2984       

ลา้นบาท 59.2423        66.5131     72.2984      72.2984      72.2984      

ลา้นบาท 7.3890         12.3150     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  435,781,000 

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดา้นบญัชี

                  78,828,100 

เพือ่ใหเ้กษตรกร เยาวชน ประชาชนทัว่ไปสามารถจดัทาํบญัชรีบั-จ่ายในครวัเรอืนและบญัชตีน้ทนุอาชพี

ทาํใหร้บัทราบถงึรายได ้รายจ่ายและตน้ทนุการผลติ ใชบ้ญัชเีป็นเครื่องมอืในการควบคุมการใชจ่้าย

ลดตน้ทนุการผลติเพิม่รายไดแ้ละขยายโอกาส

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ฝึกอบรมการจดัทาํบญัชแีก่กลุม่เป้าหมายตามโครงการพระราชดาํริ

2. สอนแนะการจดัทาํบญัชตีน้ทนุอาชพี

3. ฝึกอบรมการใชข้อ้มูลทางบญัชใีนการประกอบอาชพี

4. ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพในการประกอบอาชพีแก่เกษตรกรอย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชน

ตน้ทนุอาชพี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรเป้าหมายไดร้บัการ

อบรมการใชข้อ้มูลทางบญัชใีนการประกอบอาชพี

กลุม่เป้าหมายไดร้บัการสอนแนะการจดัทาํบญัชี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เป้าหมายตามโครงการ

พระราชดาํรไิดร้บัการฝึกอบรมการจดัทาํบญัชี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรทีผ่่านการอบรม

สามารถจดัทาํบญัชไีด ้ใชบ้ญัชเีป็นอย่างสมํา่เสมอ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดา้นบญัชี 78,828,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 66,513,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,513,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,568,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,860,700              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,156,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 36,044,300             บาท

(5) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 8,591,000              บาท

(6) ค่าจา้งจดันทิรรศการ 3,295,000              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,198,200              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,799,900              บาท

2. งบลงทนุ 12,315,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,315,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,315,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 12,315,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 12,315,000             บาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

331.4252     25.5277   -             -             356.9529   

287.1193      25.5277     -              -              312.6470     

31.7497        -             -              -              31.7497      

7.9377         -             -              -              7.9377        

4.6185         -             -              -              4.6185        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600

 ( 9,678 )

แห่ง 2,500 2,316 2,316 2,316 2,316

 ( 2,477 )

รอ้ยละ 90 90 92 92 92

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 373.2972       356.9529    331.4252     331.4252     331.4252     

ลา้นบาท 373.2972       356.9529    331.4252     331.4252     331.4252     

ลา้นบาท 336.6161      331.4252    331.4252     331.4252     331.4252     

ลา้นบาท 36.6811        25.5277     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็ง                  356,952,900 

- เพือ่ใหส้หกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการตรวจสอบบญัช ีสามารถใชป้ระโยชนจ์ากผล

  การตรวจสอบบญัช ีและขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชไีปปรบัปรุงการบรหิารจดัการและอาํนวย

  ประโยชนแ์ก่มวลสมาชกิโดยรวม

- เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ โปร่งใสและพึง่พาตนเองใหแ้ก่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

- เพือ่ใหส้หกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีจ่ดัต ัง้ใหม่มรีะบบบญัชแีละระบบควบคุมภายใน

  ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ตรวจสอบบญัชปีระจาํปีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

2. ฝึกอบรมดา้นบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัชแีก่สหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร

3. วางรูปแบบและสอนแนะการจดัทาํบญัชแีก่วสิาหกิจชมุชน

4. พฒันาเทคโนโลยแีละเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการตรวจสอบบญัชี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การฝึกอบรมดา้นบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัชี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการตรวจสอบบญัชภีายในมาตรฐานเวลาทีก่าํหนด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ทีม่บีคุลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนาํความรู ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็ง 356,952,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 331,425,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 304,263,400           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 297,162,800            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,900,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 440,100                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 91,312,800             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,865,400              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 3,880,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,550,000              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,422,000              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 115,528,200            บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 28,873,800             บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 505,200                บาท

(11) ค่าประกนัภยั 230,500                บาท

(12) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 5,602,500              บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 7,171,600              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,663,900             บาท

(15) วสัดกุ่อสรา้ง 509,000                บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 728,000                บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 455,000                บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 264,000                บาท

(19) วสัดคุอมพวิเตอร์ 7,860,000              บาท

(20) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 2,400,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั 15 คนั 4,491,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 22,456,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 4,491,300              บาท
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(3) ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั (รายการใหม่) 9 คนั 2,609,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,046,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2563 - 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,218,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,161,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,468,300              บาท

(2) ค่าประปา 680,700                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,437,400              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,142,600              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 13,432,800             บาท

2. งบลงทนุ 25,527,700             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 25,527,700             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,324,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,044,700              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,044,700              บาท

รวม 21 รายการ (รวม 66 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,533,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,105,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีจงัหวดันครราชสมีา  1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,737,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,437,000              บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) ระบบควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชดีว้ยกระดาษทาํการอเิลก็ทรอนกิส์

สาํหรบัการประเมนิความเสีย่ง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,800,000              บาท

(3) ระบบฐานขอ้มลูผูส้อบบญัชสีหกรณ์ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,500,000              บาท

(4) ระบบจดัการฐานขอ้มลูกรมตรวจบญัชสีหกรณ์

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,800,000              บาท

(5) ระบบการจดัการฐานขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,500,000              บาท
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(6) ระบบสาํรองขอ้มลูกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จงัหวดักรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 1,700,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                   บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,400                   บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,203,600              บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 7,203,600              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,203,600              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

85



บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

23.4022      1.8000     -             -             25.2022     

23.4022        1.8000      -               -               25.2022      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 21,700 21,700 21,700 21,700

รอ้ยละ  - 35 40 45 50

ลา้นบาท -                25.2022     23.4022       23.4022       23.4022       

ลา้นบาท -                25.2022     23.4022       23.4022       23.4022       

ลา้นบาท -                23.4022     23.4022      23.4022      23.4022      

ลา้นบาท -                1.8000      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรกลุม่เป้าหมายไดร้บัการ

การผลติรายอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถ

จดัทาํบญัชตีน้ทนุรายอาชพีได ้

รวมทัง้สิ้น

อบรมการใชข้อ้มูลทางบญัชใีนการวเิคราะหต์น้ทนุ

รวมทัง้สิ้น

1. ฝึกอบรมและสอนแนะการจดัทาํบญัชตีน้ทนุรายอาชพีและการวเิคราะห์

ตน้ทนุรายอาชพี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                    95,408,800 

                    95,408,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

                   62,876,600 

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                    25,202,200 

- เพือ่ใหเ้กษตรกรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถจดัทาํบญัชตีน้ทนุอาชพีไดอ้ย่างถูกตอ้ง

- เพือ่พฒันาเกษตรกรใหส้ามารถนาํขอ้มูลทางบญัชไีปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาชพี

  ไดอ้ย่างเหมาะสม 

- เพือ่สรา้งนิสยัใหเ้กษตรกรจดัทาํบญัชตีน้ทนุอาชพีเป็นประจาํสมํา่เสมอ

- เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมคีวามเขม้แขง็และพฒันาใหเ้ป็น Smart Farmer ดา้นการจดัทาํ

  บญัชตีน้ทนุรายอาชพี

 76 จงัหวดั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 25,202,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,402,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,402,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,736,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,155,800              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,250,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 306,000                บาท

(5) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 2,076,000              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 2,178,400              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,700,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,800,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,800,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,800,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,800,000              บาท

(1) ระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรในระบบส่งเสรมิการเกษตรใหเ้ป็นแปลงใหญ่

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,800,000              บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.3.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

37.6744      -           -             -             37.6744     

37.6744        -             -              -              37.6744      

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 882 882 882 882

รอ้ยละ  - 90 90 90 90

ลา้นบาท -                37.6744     39.6744       39.6744       39.6744       

ลา้นบาท -                37.6744     39.6744       39.6744       39.6744       

ลา้นบาท -                37.6744     39.6744      39.6744      39.6744      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร                   37,674,400 

- เพือ่พฒันาศกัยภาพครูบญัชปีระจาํศูนยเ์รยีนรู ้ใหส้ามารถดาํเนินการอบรมสอนแนะการจดัทาํ

  บญัชรีบั-จ่าย ในครวัเรอืนและตน้ทนุอาชพีแก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นทีศู่นยเ์รยีนรู ้

- เพือ่เสรมิสรา้งใหเ้กษตรกรในพื้นทีศู่นยเ์รยีนรู ้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถจดัทาํบญัชี

  และวเิคราะหต์น้ทนุอาชพีไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและมกีารปรบัเปลีย่นอาชพี 

  ลดตน้ทนุการผลติ เพิม่รายได ้และสรา้งเงนิออม

- เพือ่สนบัสนุนปจัจยัดา้นองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการจดัทาํบญัช ีและเครื่องมอืประกอบการบนัทกึบญัชี

 77 จงัหวดั

                  158,697,600 

                  158,697,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพครูบญัชปีระจาํศูนยเ์รยีนรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

ครูบญัชปีระจาํศูนย์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ดา้นการจดัทาํบญัชแีก่เกษตรกรทีข่อรบับรกิารได ้

รวมทัง้สิ้น

การผลติสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บัการสรา้งและพฒันา

พฒันาครูบญัชปีระจาํศูนยส์ามารถใหบ้รกิารความรู ้

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรทีม่กีารสรา้งและ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

37,674,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 37,674,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,674,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,764,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 13,717,700             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,905,600              บาท

(4) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 12,500,000             บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 1,905,100              บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 882,000                บาท

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.4.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

7.0000       1.9000     -             -             8.9000      

7.0000         1.9000      -              -              8.9000        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 400,000 400,000 400,000 400,000

ลา้นบาท -                8.9000       7.0000        7.0000        7.0000        

ลา้นบาท -                8.9000       7.0000        7.0000        7.0000        

ลา้นบาท -                7.0000      7.0000        7.0000        7.0000        

ลา้นบาท -                1.9000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํธุรกรรมดา้นการเงนิ

7.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสรา้งความเช่ือมัน่ต่อการทาํธุรกรรมทางการเงนิของสมาชิก

สหกรณ์

                    8,900,000 

เพือ่สรา้งความโปร่งใสใหก้บัสหกรณ์โดยการเตอืนภยัและป้องปรามการทจุรติจากขอ้บกพร่อง

ทางการเงนิและเป็นทีเ่ชื่อถอืแก่มวลสมาชกิ

 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ

                    29,900,000 

                    29,900,000 

หน่วย:ลา้นบาท

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ                   18,396,500 

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํธุรกรรมทางการเงนิระหว่าง

สหกรณ์และสมาชกิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิกลุม่เป้าหมายไดร้บัการ

กบัสหกรณ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งความเช่ือมัน่ต่อการทําธุรกรรมทางการเงนิของ

สมาชิกสหกรณ์ 8,900,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,466,000              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 3,696,000              บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 838,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,900,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,900,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,900,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,900,000              บาท

(1) ระบบฐานขอ้มลูการยนืยนัยอดหนี้สนิของสมาชกิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 1,900,000              บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.4.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

9.4965       -           -             -             9.4965      

9.4965         -             -              -              9.4965        

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 14,000 14,000 14,000 14,000

ลา้นบาท -                9.4965       9.4566        9.4566        9.4566        

ลา้นบาท -                9.4965       9.4566        9.4566        9.4566        

ลา้นบาท -                9.4965      9.4566        9.4566        9.4566        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                    37,986,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงนิข ัน้พื้นฐานแก่สมาชกิสหกรณ์

7.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเศรษฐกิจการเงนิขัน้พื้นฐานแก่

สมาชิกสหกรณ์

                    9,496,500 

เพือ่ใหส้มาชกิสหกรณ์มคีวามรูด้า้นการเงนิข ัน้พื้นฐานและนาํความรูไ้ปใชใ้นการระมดัระวงั

และเป็นขอ้สงัเกตถงึการดาํเนินธุรกิจ การปฏบิตังิานของฝ่ายปฏบิตักิารของสหกรณ์ในเบื้องตน้

 77 จงัหวดั

                    37,986,000 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิของสหกรณ์ไดร้บัการ

อบรมความรูค้วามเขา้ใจเศรษฐกิจการเงนิข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเศรษฐกจิการเงนิ

ขัน้พื้นฐานแกส่มาชิกสหกรณ์ 9,496,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,496,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,496,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 436,500                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,060,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

     โครงสรา้งใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของภารกจิ

4. ส่งเสรมิและผลกัดนัใหศึ้กษาวจิยัทางวชิาการทกุสาขาการประมง รวมท ัง้การพฒันาและถ่ายทอด

  5. ส่งเสรมิและพฒันาใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญในภารกจิทีร่บัผดิชอบ รวมท ัง้ปรบัปรุง

มุง่พฒันาและบรหิารการเปลีย่นแปลง เพือ่เป็นผูน้าํและสรา้งความม ัน่คงอาหารดา้นประมงของประเทศ

1. ส่งเสรมิและผลกัดนัใหม้กีารเพิม่ผลผลติสตัวน์ํา้อย่างมปีระสทิธภิาพในการผลติทกุระดบั

ภายใตก้ารพฒันาอย่างย ัง่ยนื

 ใหไ้ดร้บัมาตรฐานของไทยและสากล

   หลากหลายท ัง้สรา้งการมส่ีวนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจดัการทรพัยากรในชมุชน   

   เทคโนโลยใีหมท่ีต่่อยอดจากงานวจิยัเพือ่ใหเ้กดินวตักรรมเชงิสรา้งสรรคแ์ละเพิม่มลูค่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

3,912,688,100              

4,004,847,900              

2. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการผลติสตัวน์ํา้และผลติภณัฑส์ตัวน์ํา้ตลอดห่วงโซ่การผลติ

3. กาํกบัและควบคุมการจดัการทรพัยากรสตัวน์ํา้เพือ่ใหม้ผีลผลติใชอ้ย่างย ัง่ยนื และคงความ



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,912.6881     4,004.8479     4,536.8850     4,694.2073     5,286.9258     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,912.6881     4,004.8479     4,536.8850     4,694.2073     5,286.9258     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,073.7020   2,177.3836   2,321.0015   2,449.4527   2,586.0179   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพิม่ผลผลติทางการประมง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ปรมิาณสตัวน์ํา้ต่อ รอ้ยละ 1 1 1 1 1

หน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลีย่เพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกว่า

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 572.7303     585.2830     580.8008     667.9059     768.0768     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สามารถออกใบอนุญาตและใบรบัรอง

สาํหรบัการนําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผ่านระบบ

Fisheries Single Window

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้ระกอบการ รอ้ยละ 60 60 65 70 70

นาํเขา้-ส่งออกสตัวน์ํา้พงึพอใจกบัการใชง้าน

ระบบเชื่อมโยงคาํขอกลางและระบบสนบัสนุน

ใบอนุญาตและใบรบัรองผ่านอนิเตอรเ์น็ต

ของกรมประมงไม่นอ้ยกว่า

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000       10.3000       11.8450       13.6218       15.6651       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สนิคา้ประมงเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐาน

และปลอดภยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนตวัอย่าง รอ้ยละ 95 95 95 95 95

ผลติภณัฑส์ตัวน์ํา้ส่งออกที่สุ่มตรวจ

ไดม้าตรฐานความปลอดภยัไม่นอ้ยกว่า

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 641.8849     437.8206     525.9406     590.7447     672.1692     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. การผลติสนิคา้ประมงที่สาํคญัไดร้บัการ

บรหิารจดัการ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:บรหิารจดัการ ชนิด 5 4 4 4 4

สนิคา้ประมงที่สาํคญั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 119.2345     133.9989     173.1765     155.1911     324.5600     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ลดการทําประมง IUU ของเรอืประมงไทย

โดยกระบวนการติดตาม ควบคุม

และเฝ้าระวงัอย่างมีประสทิธภิาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:เรอืประมงไทย รอ้ยละ - 80 85 90 95

ที่ออกไปทาํการประมงท ัง้ในและนอกน่านนํา้

ไดด้าํเนินการแจง้เขา้-ออกท่า ภายใตก้าร

ควบคุมตามกฎหมายของศูนย ์PIPO

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               267.4224     449.8581     241.2618     277.3761     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. กลุ่มเกษตรกรประมงไดร้บัการสง่เสรมิ

ดา้นการตลาด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:สนิคา้ประมงที่มคุีณภาพ จงัหวดั 77 50 77 77 77

จาํหน่ายในตลาดเกษตรกร

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.1147       6.9147        11.6320       13.3767       15.3832       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เกษตรกรมีความเขม้แข็งและไดร้บับรกิาร

อย่างท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:เกษตรกรที่ไดร้บั รอ้ยละ 5 5 5 5 5

การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี

ดา้นการประมงมผีลผลติสตัวน์ํา้เพิม่ขึ้น

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 485.0217     385.7247     462.6305     562.6526     627.6775     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

อย่างเป็นระบบ

บาท

อตุสาหกรรมอาหาร

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานยุทธศาสตร์ 1 60.0000      240.0000    -              -              -              

1. โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาการทาํ 1 60.0000       240.0000      -                -                -                

ประมงผดิกฎหมาย

รวม 1 60.0000      240.0000    -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  60,000,000  บาท

437,820,600                     

แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 267,422,400                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,177,383,600               

2. แผนงานพื้นฐาน

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 396,024,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการนํา้และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติร

981,307,700                 

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 846,156,600                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกร 140,913,600                     

585,283,000                     

ปีงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตรและ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,116.6557   1,364.6086   358.0487     113.9069     51.6280       4,004.8479   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 2,116.6557   60.7279       -               -               -               2,177.3836   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง -               245.7544     21.1194       104.0229     25.1280       396.0247     

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ              -        235.4544        21.1194      104.0229        25.1280      385.7247 

และพฒันาศกัยภาพ

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบ              -          10.3000              -                -                -          10.3000 

การใหบ้รกิารเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ํา -               457.0428     128.1402     0.1000        -               585.2830     

และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ

ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

ผลผลติที่ 1 : การจดัการใหเ้กิดผลผลติ              -        457.0428      128.1402         0.1000              -        585.2830 

สตัวน์ํา้ในแหลง่นํา้ธรรมชาติ

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา -               112.0297     21.0139       7.8700        -               140.9136     

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการ              -          25.5005         0.0728              -                -          25.5733 

เขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ที่สาํคญั

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาพื้นที่              -           3.0210         2.1942              -                -           5.2152 

โครงการหลวง

โครงการที่ 3 : โครงการตลาดเกษตรกร              -           6.9147              -                -                -           6.9147 

โครงการที่ 4 : โครงการพฒันาเกษตร              -           6.8925         0.1360              -                -           7.0285 

อนิทรยี ์

โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารผลผลติ              -           4.0000              -           3.4600              -           7.4600 

เกษตรดา้นการประมง

โครงการที่ 6 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้าร              -          27.3080              -           4.4100              -          31.7180 

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสรมิการใชย้าง              -                -          18.6109              -                -          18.6109 

ในหน่วยงานภาครฐั

โครงการที่ 8 : โครงการระบบส่งเสรมิ              -          38.3930              -                -                -          38.3930 

เกษตรแบบแปลงใหญ่

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

5. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ -               324.0033     85.9033       1.9140        26.0000       437.8206     

ประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่า

สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ              -        324.0033        85.9033         1.9140        26.0000      437.8206 

สนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

6. แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์ฟ้ืนฟู -               165.0505     101.8719     -               0.5000        267.4224     

และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ขปญัหา              -        165.0505      101.8719              -           0.5000      267.4224 

การทาํประมงผดิกฎหมาย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

2,073.7020       2,177.3836       2,321.0015       2,449.4527       2,586.0179       

2,073.7020       2,177.3836       2,321.0015       2,449.4527       2,586.0179       

2,010.1111       2,116.6557       2,220.8693       2,338.6361       2,462.8497       

63.5909          60.7279          100.1322         110.8166         123.1682         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                       2,177,383,600 7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 2,177,383,600 บาท

1. งบบคุลากร 2,116,655,700         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,370,657,500         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,061,545,500         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 309,112,000            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 745,998,200            บาท

2. งบดาํเนินงาน 60,727,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,727,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 17,108,400             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 644,800                 บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 7,518,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2,135,300              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 32,025,400             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

235.4544     21.1194    104.0229   25.1280     385.7247   

59.9100        1.0405       -              -              60.9505      

18.1740        -              -              -              18.1740      

80.6507        3.1641       -              -              83.8148      

11.5500        16.9148      104.0229     25.1280      157.6157     

22.8267        -              -              -              22.8267      

42.3430        -              -              -              42.3430      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 30,065 24,967 30,367 30,367 30,367

 ( 20,254 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 458.9725       385.7247     462.6305     562.6526     627.6775     

ลา้นบาท 458.9725       385.7247     462.6305     562.6526     627.6775     

ลา้นบาท 258.1973      235.4544    333.4796     433.5017     498.5266     

ลา้นบาท 50.8773        21.1194      -              -              -              

ลา้นบาท 124.7699      104.0229    104.0229     104.0229     104.0229     

ลา้นบาท 25.1280        25.1280      25.1280      25.1280      25.1280      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

โครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิทีม่คีวามประสงคจ์ะประกอบอาชพีและเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ 

้ ่ ่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารประมง รวมทัง้ใหค้าํแนะนาํหรอืบรกิารผ่านคลนิิก

เกษตรเคลือ่นทีใ่นพระราชานุเคราะห์

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการประมง

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรู ้

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึ้นตามเกณฑท์ีก่รมประมง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ                  385,724,700 

 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ใหแ้ก่เกษตรกรท ัว่ไป และเกษตรกรทีอ่ยู่ในพื้นที่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

2. คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  396,024,700 

กาํหนด

3. ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารประมง

4. ส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้ประมง

5. พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

6. สนบัสนุนการพฒันาสนิคา้ประมงใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ 385,724,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 235,454,400            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 163,523,800            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 6,891,700              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 13,677,100             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 12,289,700             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,301,100              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 5,549,700              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 20,589,700             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,931,200             บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 709,400                 บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 13,000                  บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,395,700              บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 54,000                  บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 5,525,900              บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 15,646,900             บาท

(14) วสัดุก่อสรา้ง 3,745,400              บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,802,700              บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,831,000              บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,627,100              บาท

(18) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 71,200                  บาท

(19) วสัดุเครื่องแต่งกาย 60,000                  บาท

(20) วสัดุการเกษตร 33,811,300             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 71,930,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 52,448,400             บาท

(2) ค่าประปา 7,604,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 9,602,300              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 16,200                  บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,259,200              บาท

2. งบลงทนุ 21,119,400             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,119,400             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 230,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 230,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,755,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,755,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 91,000                  บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 91,000                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 169,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 169,000                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 931,600                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 931,600                 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,215,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 115,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 กโิลวตัต ์พรอ้มตูเ้ก็บเสยีง

และอปุกรณ์การทาํงานอตัโนมตั ิตาํบลแหลมผกัเบี้ย อาํเภอบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบรุ ี1 ชดุ 1,100,000              บาท

2.1.1.7 ครุภณัฑโ์รงงาน 8,100                   บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 8,100                   บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,280,500              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,107,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) เครื่องทาํแหง้ (Freeze dryer) ตาํบลป่าคลอก อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

1 เครื่อง 1,000,500              บาท

(3) เครื่องวเิคราะหช์นิดปรมิาณกรดอะมโิน พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลบางพระ

อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 4,173,000              บาท

2.1.1.9 ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 5,000,000              บาท

(1) ซ่อมประจาํปีเรอืสาํรวจประมงมหดิล ตาํบลแหลมฟ้าผ่า

อาํเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ลาํ 5,000,000              บาท

2.1.1.10 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 3,414,600              บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 114,600                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) เครื่องแผนทีเ่ดนิเรอือตัโนมตั ิ(ECDIS) ตาํบลแหลมฟ้าผ่า

อาํเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ 2 เครื่อง 3,300,000              บาท

105



2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,024,600              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 1,570,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,570,500              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 454,100                 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 454,100                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 104,022,900            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 104,022,900            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ารระหว่างประเทศ 99,712,900             บาท

2) ค่าบาํรุงสมาชกิองคก์ารระหว่างประเทศ 4,310,000              บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 25,128,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจประมงของเรอืสาํรวจประมงจฬุาภรณ์

และเรอืสาํรวจประมงมหดิล 17,128,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการประมงนอกน่านนํา้ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 6,000,000              บาท
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บาท

7.2.2.1   วตัถปุระสงค์

7.2.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2563)

7.2.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.3000      -            -             -             10.3000     

10.3000        -              -              -              10.3000      

7.2.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

 ( 159,398 )

รอ้ยละ 60 60 65 70 70

( - )

ลา้นบาท 10.0000        10.3000      11.8450       13.6218       15.6651       

ลา้นบาท 10.0000        10.3000      11.8450       13.6218       15.6651       

ลา้นบาท 10.0000        10.3000      11.8450      13.6218      15.6651      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ใบอนุญาตนาํเขา้-ส่งออกสตัวน์ํา้ ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ตาม พ.ร.บ. การประมง และ

พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์รวมทัง้การออกใบอนุญาตส่งออกตามกฎหมายและระเบยีบอื่น และการออกใบกาํกบั

จาํหน่ายสตัวน์ํา้นาํเขา้ (IMD)

เชงิคุณภาพ : ผูป้ระกอบการนาํเขา้-ส่งออกสตัวน์ํา้

พงึพอใจกบัการใชง้านระบบ FSW ไม่นอ้ยกว่า

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ออกใบอนุญาต/ใบรบัรองการนาํเขา้

ส่งออกสตัวน์ํา้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

 หน่วยใหบ้รกิารออกใบอนุญาตนาํเขา้-ส่งออกสตัวน์ํา้ ผ่านระบบ FSW  52 แห่ง

                    61,431,900 

                    61,431,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.2.2  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอเิล็กทรอนิกส ์                   10,300,000 

 เพือ่พฒันาระบบเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หส้ามารถบรกิารประชาชนหรอืผูร้บับรกิารในการออก
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 10,300,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,300,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 502,000                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 579,500                 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 240,000                 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 180,000                 บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,211,500              บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 110,000                 บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 660,000                 บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,319,000              บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 198,000                 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 300,000                บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 300,000                 บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

457.0428     128.1402   0.1000      -             585.2830   

20.6478        -              -              -              20.6478      

232.6920      100.7788    -              -              333.4708     

137.0956      24.7934      0.1000        -              161.9890     

15.0000        -              -              -              15.0000      

51.6074        2.5680       -              -              54.1754      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นตวั 1,640 1,475 1,645 1,645 1,645

 ( 495.77 )

ชมุชน 45 45 45 45 45

 (45)

ลา้นไร่ 9 9 9 9 9

 (9)

รอ้ยละ 1 1 1 1 1

 ( - )

ลา้นบาท 572.7303       585.2830     580.8008     667.9059     768.0768     

ลา้นบาท 572.7303       585.2830     580.8008     667.9059     768.0768     

ลา้นบาท 444.6750      457.0428    580.7008     667.8059     767.9768     

ลา้นบาท 127.9553      128.1402    -              -              -              

ลา้นบาท 0.1000         0.1000       0.1000        0.1000        0.1000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมง

อย่างย ัง่ยืน

อาศยัสตัวท์ะเล และบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํา้ โดยการควบคุมการทาํประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และสรา้งเครอืข่ายชมุชนประมงใหม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํา้ใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์

และใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื

และฟ้ืนฟู

(CPUE) เฉลีย่เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบลงทนุ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวน์ํา้ทีผ่ลติ/ปลอ่ยลงสู่แหลง่นํา้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนประมงทีเ่ขา้มามสี่วนร่วม

เชงิปรมิาณ : ปรมิาณพื้นทีแ่หลง่นํา้ทีไ่ดร้บัการจดัการ

เชงิคุณภาพ : ปรมิาณสตัวน์ํา้ต่อหน่วยลงแรงประมง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน      - งบดาํเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

3. บรหิารจดัการและควบคุมการทาํประมง

4. ฟ้ืนฟูทรพัยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

5. พฒันาตามแผนแม่บทการจดัการประมงทะเลไทย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ฟ้ืนฟูทรพัยากรชายฝัง่ทะเลโดยการจดัสรา้งปะการงัเทยีม

2. ผลติพนัธุส์ตัวน์ํา้

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม                  585,283,000 

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  การจดัการใหเ้กิดผลผลิตสตัวน้ํ์าในแหล่งน้ําธรรมชาติ                  585,283,000 

 เพือ่ฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัวน์ํา้โดยการผลติและปลอ่ยลงในแหลง่นํา้ธรรมชาต ิปรบัปรุงแหลง่นํา้ จดัทาํแหลง่
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัการใหเ้กดิผลผลติสตัวน้ํ์าในแหลง่น้ําธรรมชาติ 585,283,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 457,042,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 417,047,400            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 7,126,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 34,064,500             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 31,585,600             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 15,368,800             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,488,800              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 8,297,000              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 39,968,200             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,732,500              บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 275,000                 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,771,000              บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,039,000              บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 8,736,200              บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 67,085,800             บาท

(14) วสัดุก่อสรา้ง 7,522,600              บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 3,226,000              บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,206,400              บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 10,024,800             บาท

(18) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 305,500                 บาท

(19) วสัดุการเกษตร 160,222,900            บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 39,995,400             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 36,034,200             บาท

(2) ค่าประปา 1,900,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,061,200              บาท

2. งบลงทนุ 128,140,200            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 128,140,200            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 42,988,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 218,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 218,000                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 22,401,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 15,573,000             บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)
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(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 1 คนั 1,214,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400  ซซี ี

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็

กวา้นหนา้และทีล่ากทา้ยรถ ตาํบลภูดนิ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,100,000              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400  ซซี ี

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็

กวา้นหนา้และทีล่ากทา้ยรถ ตาํบลพรหมพริาม อาํเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,100,000              บาท

(6) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400  ซซี ี

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็

กวา้นหนา้และทีล่ากทา้ยรถ ตาํบลเกาะเต่า อาํเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,100,000              บาท

(7) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400  ซซี ี

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอื

เหลก็กวา้นหนา้และทีล่ากทา้ยรถ ตาํบลท่าปลา อาํเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                  บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 19,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 330,500                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 330,500                 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,500,000              บาท

(1) รถขดุตนีตะขาบขนาด 150 แรงมา้ ตาํบลนาเคียน อาํเภอเมอืง

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 คนั 4,500,000              บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,228,400              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 3,228,400              บาท

รวม 38 รายการ (รวม 70 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,121,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 471,000                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กโิลวตัต ์ตาํบลสชิล อาํเภอสชิล

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,250,000              บาท

(3) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 กโิลวตัต ์พรอ้มตูเ้ก็บเสยีงและ

อปุกรณ์การทาํงานอตัโนมตั ิตาํบลทุ่งคา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 1,100,000              บาท

111



(4) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 กโิลวตัต ์พรอ้มตูเ้ก็บเสยีงและ

อปุกรณ์การทาํงานอตัโนมตั ิตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์1 ชดุ 1,100,000              บาท

(5) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 กโิลวตัต ์พรอ้มตูเ้ก็บเสยีงและ

อปุกรณ์การทาํงานอตัโนมตั ิตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ 1,100,000              บาท

(6) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 กโิลวตัต ์พรอ้มตูเ้ก็บเสยีงและ

อปุกรณ์การทาํงานอตัโนมตั ิตาํบลวงัแดง อาํเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ 1,100,000              บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑโ์รงงาน 49,500                  บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 49,500                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.9 ครุภณัฑส์าํรวจ 200,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 200,000                 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.10 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,801,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,001,000              บาท

รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) เครือ่งทาํแหง้แบบพ่นฝอย พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา 

              จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,800,000              บาท

2.1.1.11 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 1,120,400              บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,120,400              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 85,151,400             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,919,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,919,200              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 25,736,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 25,736,500             บาท

รวม 12 รายการ (รวม 47 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,903,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย 2,903,600              บาท

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 831,400                 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย 831,400                 บาท

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ 41,684,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 30,788,500             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
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(2) ค่าขดุลอกดว้ยเรอืดูดขดุ บงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์

400,000 ลูกบาศกเ์มตร 10,896,000             บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 10,076,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 10,076,200             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 100,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเงนิรางวลัสาํหรบัผูช่้วยเหลอืการเก็บอากรประมง

และผูน้าํจบัผูก้ระทาํผดิ พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 100,000                 บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2558 ถึง  ปี 2563)

7.4.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

25.5005      0.0728     -             -             25.5733     

3.5552         -              -              -              3.5552        

21.9453        0.0728       -              -              22.0181      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนิด 2 2 2 2 2

ประสทิธภิาพการผลติ  ( 2 )

รอ้ยละ - 5 5 5 5

โครงการเก็บเกี่ยวผลผลติในรอบปีมผีลผลติเฉลีย่

เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ย

ลา้นบาท 85.0256        25.5733      52.9498       18.1108       20.8273       

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 85.0256        25.5733      52.9498       18.1108       20.8273       

ลา้นบาท 85.0256        25.5005      52.9498      18.1108      20.8273      

ลา้นบาท -                0.0728       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

อย่างเป็นระบบ

เกษตรท่ีสาํคญั

ในพื้นทีเ่หมาะสม

เชงิคุณภาพ :  60 เปอรเ์ซน็ตข์องเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วม

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

2. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้สตัวน์ํา้ใหก้บัเกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชนิดสนิคา้ประมงทีไ่ดร้บัการเพิม่

                 140,913,600 

7.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้                   25,573,300 

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสตัวน์ํา้ทีส่าํคญัในพื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพ

 77 จงัหวดั

                  202,486,800 

                  202,486,800 

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

7.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกร

เชงิคุณภาพ :  60 เปอรเ์ซน็ตข์องเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วม

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารจดัการขอ้มูลเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกิจ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบั

สนิคา้เกษตรที่สาํคญั 25,573,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,500,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,500,500             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 50,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,939,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 66,000                  บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 588,000                 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,606,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,375,000              บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 160,000                 บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 720,000                 บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,509,200              บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 150,000                 บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,000                  บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 79,300                  บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,400,000              บาท

(15) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 40,000                  บาท

(16) วสัดุการเกษตร 9,580,000              บาท

2. งบลงทนุ 72,800                  บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,800                  บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 72,800                  บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 72,800                  บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 72,800                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2563)

7.4.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

3.0210       2.1942     -             -             5.2152      

3.0210         2.1942       -              -              5.2152        

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 35 35 58 58 58

( 35 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 15.5075        5.2152       6.9782        8.0249        9.2286        

ลา้นบาท 15.5075        5.2152       6.9782        8.0249        9.2286        

ลา้นบาท 8.0190         3.0210       6.9782        8.0249        9.2286        

ลา้นบาท 7.4885         2.1942       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

   และเป็นแหลง่เรยีนรูข้องการพฒันาพื้นทีสู่งอย่างย ัง่ยนื

พงึพอใจไม่นอ้ยกว่า

ดา้นประมงในพื้นทีโ่ครงการหลวง

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเกษตรกรดา้น

้ ่

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการมคีวาม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                    44,956,400 

                    44,956,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง                     5,215,200 

     เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรในพื้นทีโ่ครงการหลวงดาํรงชพีภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

 โครงการหลวง 35 แห่ง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 5,215,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,021,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,021,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000                 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 160,000                 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 73,000                  บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 70,000                  บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,080,000              บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 25,000                  บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000                 บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 43,000                  บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 8,000                   บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 7,000                   บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 70,000                  บาท

(12) วสัดุการเกษตร 1,285,000              บาท

2. งบลงทนุ 2,194,200              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,194,200              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 206,000                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 126,000                 บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 126,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                  บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 19,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 9,000                   บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 9,000                   บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑก์ารเกษตร 22,000                  บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 22,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,000                  บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 30,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,988,200              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 1,988,200              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,988,200              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

118



บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2563)

7.4.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

6.9147       -            -             -             6.9147      

6.9147         -              -              -              6.9147        

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จงัหวดั 77 50 77 77 77

 ( 77 )

รอ้ยละ  60 65 70 75 80

( - )

ลา้นบาท 10.1147        6.9147       11.6320       13.3767       15.3832       

ลา้นบาท 10.1147        6.9147       11.6320       13.3767       15.3832       

ลา้นบาท 10.1147        6.9147       11.6320      13.3767      15.3832      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดบ้รโิภคสนิคา้ทีม่คีุณภาพ

ไม่นอ้ยกว่า

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : สนิคา้ประมงทีม่คีุณภาพจาํหน่าย

เชงิคุณภาพ : ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในสนิคา้ประมง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ในตลาดเกษตรกร

1. สนบัสนุนเกษตรกรนาํผลผลติมาจาํหน่ายทีต่ลาดเกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    57,421,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.4.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการตลาดเกษตรกร                     6,914,700 

 เพือ่สนบัสนุนใหเ้กษตรกรนาํสนิคา้ประมงทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานไปจาํหน่ายในตลาดเกษตรกร

 50 จงัหวดั

                    57,421,300 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร 6,914,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,914,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,914,700              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 908,800                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,661,100              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 770,000                 บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 770,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,048,000              บาท

(6) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,756,800              บาท
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บาท

7.4.4.1   วตัถปุระสงค์

7.4.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.4.4.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

6.8925       0.1360     -             -             7.0285      

6.8925         0.1360       -              -              7.0285        

7.4.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 250 300 300 300

รอ้ยละ - 80 80 80 80

เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้อนิทรยี ์

มคีวามรูเ้พิม่ขึ้นตามเกณฑท์ีก่รมประมงกาํหนด

ลา้นบาท -                7.0285       11.3764       13.0829       15.0453       

ลา้นบาท -                7.0285       11.3764       13.0829       15.0453       

ลา้นบาท -                6.8925       11.3764      13.0829      15.0453      

ลา้นบาท -                0.1360       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

   ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึและนาํไปใชง้านไดง้า่ย

   และบรรลุตามเป้าหมาย

สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม จนัทบรุ ีตราด เพชรบรุ ีสุราษฎรธ์านี และจงัหวดัอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ

้ในการผลติสตัวน์ํา้อนิทรยี์

เทคโนโลยดีา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้อนิทรยี์

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม

รวมทัง้สิ้น

                    46,538,600 

                    46,538,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเกษตรอนิทรยี์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

7.4.4  โครงการท่ี 4 :  โครงการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์                     7,028,500 

 - เพือ่เพิม่ปรมิาณการผลติ และการบรโิภคสตัวน์ํา้อนิทรยี์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์สุรนิทร ์รอ้ยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม เพชรบูรณ์ อทุยัธานี เชยีงใหม่ เชยีงราย ราชบรุี

 - เพือ่พฒันาฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้อนิทรยี ์ใหเ้ป็นฟารม์สาธติ

 - เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการรวมกลุม่เป็นเครอืข่ายเกษตรกรผูผ้ลติสตัวน์ํา้อนิทรยี์

 - เพือ่สรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้ฐานขอ้มูลการผลติและการรบัรองมาตรฐานสตัวน์ํา้อนิทรยี์

 - เพือ่ผลกัดนัการขบัเคลือ่นการผลติและการรบัรองมาตรฐานสตัวน์ํา้อนิทรยีใ์หเ้กิดผลเป็นรูปธรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์ 7,028,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,892,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,892,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 828,900                 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 250,000                 บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,258,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,551,500              บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 228,500                 บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 583,600                 บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 166,500                 บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 7,600                   บาท

(9) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 12,900                  บาท

(10) วสัดุการเกษตร 2,005,000              บาท

2. งบลงทนุ 136,000                บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 136,000                บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 136,000                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                  บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 28,500                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                  บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 57,500                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑส์าํรวจ 50,000                  บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 50,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

7.4.5.1   วตัถปุระสงค์

7.4.5.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.5.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.4.5.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.0000       -            3.4600      -             7.4600      

4.0000         -              3.4600        -              7.4600        

7.4.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชมุชน - 20 30 30 45

รอ้ยละ - 60 60 60 60

ลา้นบาท -                7.4600       10.4060       11.4479       12.6461       

ลา้นบาท -                7.4600       10.4060       11.4479       12.6461       

ลา้นบาท -                4.0000       6.9460        7.9879        9.1861        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                3.4600       3.4600        3.4600        3.4600        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิคุณภาพ : ชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ

ดา้นผลผลติสนิคา้สตัวน์ํา้

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ดาํเนินการบรหิารจดัการไดส้าํเร็จไม่นอ้ยกว่า

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํา้แบบมสี่วนร่วม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนทีไ่ดร้บัการบรหิารจดัการ

รวมทัง้สิ้น

 สาํนกังานประมงจงัหวดั

                    41,960,000 

                    41,960,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.4.5  โครงการท่ี 5 :  โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดา้นการประมง                     7,460,000 

เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการบรหิารจดัการแหลง่นํา้ในชมุชน ใหเ้ป็นธนาคารผลผลติเกษตรดา้นการประมง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลติเกษตรดา้นการประมง 7,460,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 500,000                 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000                 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 200,000                 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 550,000                 บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 50,000                  บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                 บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 600,000                 บาท

(9) วสัดุการเกษตร 1,500,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,460,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,460,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํา้แบบมสี่วนร่วม 3,460,000              บาท
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บาท

7.4.6.1   วตัถปุระสงค์

7.4.6.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.6.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2565)

7.4.6.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

27.3080      -            4.4100      -             31.7180     

27.3080        -              4.4100        -              31.7180      

7.4.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์ - 882 882 882 882

รอ้ยละ - 60 60 60 60

ลา้นบาท -                31.7180      47.3142       53.7499       208.4218     

ลา้นบาท -                31.7180      47.3142       53.7499       208.4218     

ลา้นบาท -                27.3080      42.9042      49.3399      195.1918     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                4.4100       4.4100        4.4100        13.2300      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

รวมทัง้สิ้น

การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการส่งเสรมิดา้นประมง

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรทีใ่ชบ้รกิารศูนยเ์รยีนรูม้คีวาม

พงึพอใจไม่นอ้ยกว่า

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ประมง

 - เพือ่สนบัสนุนและพฒันาศูนยเ์รยีนรูใ้หเ้กษตรกรสามารถดาํเนินการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ไดอ้ย่างย ัง่ยนื

 ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 882 ศูนย ์ทัว่ประเทศ

                  341,203,900 

                  341,203,900 

 - สรา้งเครอืข่ายใหแ้ก่เกษตรกรโดยรอบศูนยไ์ม่ตํา่กว่า 500 ครวัเรอืน

7.4.6  โครงการท่ี 6 :  โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร                   31,718,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 31,718,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 27,308,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,308,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 385,000                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 887,000                 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 770,000                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,205,000              บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,525,600              บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 385,000                 บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 924,000                 บาท

(8) วสัดุการเกษตร 17,226,400             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 4,410,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,410,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนศูนยเ์รยีนรู ้ 4,410,000              บาท
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บาท

7.4.7.1   วตัถปุระสงค์

7.4.7.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.7.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2560)

7.4.7.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              18.6109    -             -             18.6109     

-                18.6109      -              -              18.6109      

7.4.7.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 4 - - -

ลา้นบาท -                18.6109      -               -               -               

ลา้นบาท -                18.6109      -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                18.6109      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

การใชย้างพารา

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

 จงัหวดักาฬสนิธุ ์อบุลราชธานี กาญจนบรุ ีและเพชรบรุี

                    18,610,900 

                    18,610,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.4.7  โครงการท่ี 7 :  โครงการสง่เสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั                   18,610,900 

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใชผ้ลติภณัฑย์างพาราในหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี้ เพือ่เป็นการลดอปุทาน

ยางพาราทีเ่ขา้สู่ตลาด เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในการผลติผลติภณัฑย์าง

ในประเทศและเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 18,610,900 บาท

1. งบลงทนุ 18,610,900             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,610,900             บาท

1.1.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,610,900             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 18,610,900             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 8,171,800              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงพื้นดว้ยบลอ็คยางขนาดพื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 4,000 ตารางเมตร

ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 10,439,100             บาท
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บาท

7.4.8.1   วตัถปุระสงค์

7.4.8.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.8.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.4.8.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.8.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

38.3930      -            -             -             38.3930     

38.3930        -              -              -              38.3930      

7.4.8.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนิด - 3 3 3 3

รอ้ยละ - 3 3 4 5

ลา้นบาท -                38.3930      44.1519       50.7747       58.3909       

ลา้นบาท -                38.3930      44.1519       50.7747       58.3909       

ลา้นบาท -                38.3930      44.1519      50.7747      58.3909      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ตน้ทนุการผลติสนิคา้ประมงของ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการลดลงไม่นอ้ยกว่า

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เพิม่ประสทิธภิาพสนิคา้ประมง

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

7.4.8  โครงการท่ี 8 :  โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่                   38,393,000 

 เพือ่เป็นการเพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุ และยกระดบัมาตรฐานในสนิคา้กุง้ทะเล ปลานิล และหอยแครง

 จงัหวดัชลบรุ ีเชยีงราย กาฬสนิธุ ์นครศรธีรรมราช เพชรบรุ ีสุราษฎรธ์านี ประจวบคีรขีนัธ ์และตราด

                  191,710,500 

                  191,710,500 

เพือ่พฒันาการผลติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 38,393,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 38,393,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,393,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,000,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,881,800              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 200,000                 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,248,700              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,142,000             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,789,100              บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,550,000              บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 286,800                 บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,141,000              บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 50,000                  บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 72,000                  บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,000                  บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,438,600              บาท

(15) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 540,000                 บาท

(16) วสัดุการเกษตร 1,903,000              บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2563)

7.5.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

324.0033     85.9033    1.9140      26.0000     437.8206   

197.8861      43.7071      1.9140        24.0000      271.3672     

53.3953        1.6456       -              -              55.0409      

9.6354         20.6350      -              2.0000        33.9074      

39.5000        0.6566       -              -              40.1566      

23.5865        19.2590      -              -              42.8455      

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฟารม์ 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

 (9,096)

โรงงาน 313 307 310 310 310

(160)

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

( - )

เชงิคุณภาพ : จาํนวนตวัอย่างผลติภณัฑส์ตัวน์ํา้

ไม่นอ้ยกว่า

ส่งออกทีสุ่่มตรวจไดม้าตรฐานความปลอดภยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนฟารม์ทีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงงานทีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิ

ตามเกณฑม์าตรฐาน

1. ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้ประมง

2. เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคสตัวน์ํา้

3. เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมง

4. แกไ้ขปญัหาการเกิดโรคระบาดในกุง้

5. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สู่ตลาดอาเซยีน

                2,874,057,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                 437,820,600 

7.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาคณุภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน                  437,820,600 

 เพือ่ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้และผลติภณัฑป์ระมงใหไ้ดม้าตรฐานทัง้ในดา้นการผลติ

 77 จงัหวดั

                2,874,057,000 

และอตุสาหกรรมอาหาร

การรบัรองฟารม์ โรงงาน และสถานแปรรูปสตัวน์ํา้เบื้องตน้ รวมทัง้เฝ้าระวงัพื้นทีแ่หลง่ผลติเพือ่ใหม้ี

ความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและไดม้าตรฐานสากล

7.5  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสริมประสทิธิภาพการผลิต  การสรา้งมูลค่าสนิคา้เกษตร

ตามเกณฑม์าตรฐาน
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เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 641.8849       437.8206     525.9406     590.7447     672.1692     

ลา้นบาท 641.8849       437.8206     525.9406     590.7447     672.1692     

ลา้นบาท 392.8627      324.0033    478.0266     542.8307     624.2552     

ลา้นบาท 195.5060      85.9033      -              -              -              

ลา้นบาท 1.9140         1.9140       1.9140        1.9140        1.9140        

ลา้นบาท 51.6022        26.0000      46.0000      46.0000      46.0000      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

หน่วยนับ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน 437,820,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 324,003,300            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 324,003,300            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 7,377,700              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,777,600             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 17,389,100             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 16,908,300             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 8,360,800              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 69,352,600             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,517,800              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,068,700              บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 873,100                 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,709,600              บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 9,693,800              บาท

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 24,217,100             บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 3,662,400              บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 3,422,200              บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,274,700              บาท

(16) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 107,573,200            บาท

(17) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 803,000                 บาท

(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,486,500              บาท

(19) วสัดุเครื่องแต่งกาย 97,000                  บาท

(20) วสัดุการเกษตร 11,398,100             บาท

(21) วสัดุโรงงาน 40,000                  บาท

2. งบลงทนุ 85,903,300             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 85,903,300             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 81,030,600             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,123,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,123,000              บาท

รวม 16 รายการ (รวม 21 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 17,912,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 15,484,000             บาท

รวม 30 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท
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(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี  

ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,259,000             บาท

(1) โครงการจดัทาํระบบสือ่นาํสญัญาณภาพสาํหรบัหอ้งประชมุ แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,321,000              บาท

(2) พฒันาระบบสถติกิารเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,394,000              บาท

(3) พฒันาระบบสาํรองของระบบเชื่อมโยงคาํขอกลางและระบบสนบัสนุน

ใบอนุญาตและใบรบัรองผ่านอนิเตอรเ์น็ตของกรมประมง (FSW) บนระบบ 

Cloud computing แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,840,000              บาท

(4) พฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศหอ้งสมดุกรมประมง แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,270,000              บาท

(5) เพิม่ประสทิธภิาพระบบโปรแกรมการรบัรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยง 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,660,000              บาท

(6) ระบบศูนยป์ฏบิตักิารกรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,774,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 504,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 504,000                 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 507,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 507,000                 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารเกษตร 414,000                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 414,000                 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 975,000                 บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 975,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑส์าํรวจ 50,000                  บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 50,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.9 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 40,286,600             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 14,970,400             บาท

รวม 65 รายการ (รวม 80 หน่วย)

(2) เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real-Time PCR)

ตาํบลไสไทย อาํเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่1 เครื่อง 3,210,000              บาท

(3) เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real-Time PCR)

ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืง จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์1 เครื่อง 3,210,000              บาท
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(4) เครื่องย่อยสลายสารดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ ตาํบลวชิติ อาํเภอเมอืง

จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 1,423,100              บาท

(5) เครื่องย่อยสลายสารดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,423,100              บาท

(6) เครื่องวเิคราะหโ์ครมาโตกราฟ่ีความดนัสูงพรอ้มอปุกรณ์ แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,850,000              บาท

(7) เครื่องวเิคราะหโ์ครมาโตกราฟ่ีความดนัสูงพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลท่าขา้ม

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ 3,850,000              บาท

(8) เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัพรอ้มอปุกรณ์   ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 3,500,000              บาท

(9) เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชดุ 3,500,000              บาท

(10) เครื่องวเิคราะหป์รมิาณปรอทดว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบซอรพ์ช ัน่แบบ

Cold vapor  ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,350,000              บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,872,700              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 953,000                 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 953,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 2,852,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,852,300              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 547,000                 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 547,000                 บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 220,000                 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 220,000                 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 300,400                 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 300,400                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 1,914,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,914,000              บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชกิองคก์ารระหว่างประเทศ 1,914,000              บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 26,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 6,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจสอบรบัรองฟารม์ 20,000,000             บาท
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

7.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

7.6.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

165.0505     101.8719   -             0.5000      267.4224   

165.0505      101.8719    -              0.5000        267.4224     

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั - 10,000 11,000 11,000 11,000

ครัง้ - 156,000 156,000 156,000 156,000

ครัง้ - 562 580 600 600

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                284.9654     449.8581     241.2618     277.3761     

ลา้นบาท -                267.4224     449.8581     241.2618     277.3761     

ลา้นบาท -                165.0505    209.3581     240.7618     276.8761     

ลา้นบาท -                101.8719    240.0000     -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                0.5000       0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

พรอ้มท ัง้ประเมนิค่าการจบัสตัวน์ํา้สูงสุด (MSY) ของไทย

ไปทาํการประมงท ัง้ในและนอกน่านนํา้ไดผ่้านการ

แจง้เขา้-ออกท่าภายใตก้ารควบคุมของศูนย์

การทาํประมงในทะเล

การจบัสตัวน์ํา้สูงสุด (MSY) ของไทย

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ออกใบรบัรองการจบัสตัวน์ํา้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครัง้ของเรอืประมงไทยทีอ่อก

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการออกตรวจเฝ้าระวงั

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเร็จในการประเมนิค่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. แกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                1,253,461,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                 267,422,400 

7.6.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย                  267,422,400 

 เพือ่ดาํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรแีห่งสหภาพยุโรป โดยกาํหนดใหส้นิคา้ประมงทีส่่งออกไปยงัยุโรป

 22 จงัหวดัชายทะเล

                1,253,461,400 

ตอ้งมใีบรบัรองการจบัสตัวน์ํา้ประกอบการส่งออก เพือ่ยนืยนัว่าสนิคา้ดงักลา่วไม่ไดม้าจากการทาํประมงที่

ผดิกฎหมาย (IUU Fishing) โดยกรมประมงมเีป้าหมายตรวจสอบรบัรองสตัวน์ํา้ขึ้นท่าและออกใบรบัรองการ

จบัสตัวน์ํา้ จดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารตดิตามเรอืประมง ตรวจใบอนุญาตทาํการประมงในพื้นทีจ่งัหวดัชายทะเล

เฝ้าระวงัการทาํประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และจดัตัง้หน่วยรบัแจง้การเขา้ออกจากท่าเรอืของเรอืประมง

7.6  แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 267,422,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 165,050,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 159,474,900            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,675,600              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 37,102,700             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,096,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 460,000                 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 500,000                 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 39,766,000             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,579,400              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 245,600                 บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 80,000                  บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 7,684,000              บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 7,316,000              บาท

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,972,800             บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 38,000                  บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 256,000                 บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 146,700                 บาท

(16) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 632,400                 บาท

(17) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 10,000                  บาท

(18) วสัดุเครื่องแต่งกาย 48,000                  บาท

(19) วสัดุการเกษตร 865,000                 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,575,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,562,600              บาท

(2) ค่าประปา 550,000                 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,380,600              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 82,400                  บาท

2. งบลงทนุ 101,871,900            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง 101,871,900            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 86,312,200             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 194,200                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 194,200                 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 83,890,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 8,248,000              บาท

รวม 17 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี

ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี

ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,214,000              บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ี

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,214,000              บาท

(5) เรอืตรวจประมงทะเลขนาด 38 ฟตุ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรุงเทพมหานคร 2 ลาํ 12,000,000             บาท

(6) เรอืตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟตุ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรุงเทพมหานคร 2 ลาํ 60,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 300,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 616,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 616,000                 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,050,000              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,050,000              บาท

รวม 20 รายการ (รวม 43 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 194,000                 บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 194,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑส์าํรวจ 250,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 250,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 118,000                 บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 118,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,559,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 15,559,700             บาท

(1) ด่านตรวจสตัวน์ํา้ท่าเรอืสงขลา ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

1 แห่ง 15,559,700             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 500,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 500,000                 บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รช ัน้นาํพฒันาการปศุสตัวสู่์อาเซยีนและตลาดโลก

1. ใหบ้รกิารควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขปญัหาโรคสตัวท์ีไ่ดม้าตรฐานสากล   

2. ส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ สรา้งคุณค่า และมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ปศุสตัว ์  

3. วจิยั ถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม   

4. กาํกบั ดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง   

5. อนุรกัษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพดา้นการปศุสตัว ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศสุตัว ์

5,633,300,000              

5,718,073,200              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 5,633.3000     5,718.0732     5,453.1442     5,176.3500     5,317.2348    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,633.3000     5,718.0732     5,453.1442     5,176.3500     5,317.2348    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,361.2472   3,415.9356   3,558.5438   3,696.7048   3,845.6434  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 67.5409         49.9916         38.0012         39.9013         -                

2. กาํหนดเขตการใชท้ี่ดินภาคปศุสตัว ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนชนิดสนิคา้

ปศุสตัวท์ี่ไดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

ชนิด 3 2 2 2 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 67.5409       49.9916       38.0012       39.9013       -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

3. สนิคา้เกษตรมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนสถานประกอบการ

สนิคา้ปศุสตัวไ์ดร้บับรกิาร

แห่ง 44,070 43,350 43,350 -                 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 575.9600     573.5870     407.9843     -               -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

4. เกษตรกรในโครงการหลวงไดร้บัการพฒันา

และถ่ายทอดความรูด้า้นการเลี้ยงสตัวท์ี่เหมาะสม

กบัพื้นที่ใหไ้ดผ้ลผลติเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เกษตรกรไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์

ราย 1,400 1,400 1,400 -                 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.2413        7.6593        10.3601       -               -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

5. เกษตรกรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้

ดา้นปศุสตัวใ์นการประกอบอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนชนิดสตัวท์ี่ไดร้บั

การปรบัโครงสรา้งการผลติ

ชนิด 1 1 1 1 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.5000        8.5000        8.5000        8.5000        -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

6. พฒันาคุณภาพและผลติเมลด็พนัธุไ์ด ้

มาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเมลด็พนัธุ ์

พชือาหารสตัวพ์นัธุด์ทีี่ผลติได ้

ตนั 250 250 250 250 250

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0730        22.5945       6.1079        6.4133        6.7340       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. ตรวจรบัรองมาตรฐานฟารม์ปศุสตัวอ์นิทรยี ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนฟารม์ปศุสตัว ์

ที่ไดร้บัการตรวจรบัรอง

ฟารม์ 50 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0428        7.1357        7.6910        8.0756        8.4794       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

8. สง่เสรมิอาชีพดา้นปศุสตัวแ์ปลงใหญ่แก่

เกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เพิม่ประสทิธภิาพ

และลดตน้ทุนการผลติในพื้นที่แปลงใหญ่

แปลง -               47 47 47 47

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               8.1917        7.1313        7.4879        16.1178      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

9. สง่เสรมิศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรดา้นปศุสตัว ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรไดร้บั

การส่งเสรมิดา้นปศุสตัว ์

ศูนย์ -               882 882 882 882

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               25.4782       26.2629       26.5618       54.0807      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

10. สง่เสรมิการใชย้างธรรมชาติในภาครฐั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนหน่วยงาน

กรมปศุสตัวท์ี่สนบัสนุนการใชย้างพารา

จงัหวดั -                 77 77 77 77

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.7340        2.8707        3.0143        6.4885       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

11. พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัวแ์ละอาหารสตัว ์

ที่เหมาะสมใหเ้กษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนสตัวพ์นัธุด์ทีี่

ผลติได ้

ลา้นตวั 1.9956 1.9956 1.9956 1.9956 1.9956

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลผลติ

พชือาหารสตัว ์

ตนั 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 536.7338     560.8684     455.8739     455.8739     455.8739    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

12. สตัวม์ีสุขภาพดีแข็งแรง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนสตัวท์ี่ไดร้บับรกิาร

พฒันาสุขภาพสตัว ์

ลา้นตวั 26.9000 26.9000 26.9000 26.9000 26.9000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 915.7708     902.4930     801.0097     801.0097     801.0097    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

13. เกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งดา้นปศุสตัวอ์ย่างท ัว่ถงึและ

ต่อเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

ราย 78,700 75,177 75,177 75,177 75,177

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 150.1902     132.9042     122.8074     122.8074     122.8074    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 3,415,935,600               

2. แผนงานพื้นฐาน 1,596,265,600               

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 1,596,265,600                   

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 705,872,000                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ

132,285,000                     

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ การสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตร

และอตุสาหกรรมอาหาร

573,587,000                     
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 3,318.8588   1,915.5275   428.8293     42.0969       12.7607       5,718.0732   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 3,318.8588   97.0768       -               -               -               3,415.9356   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               1,363.1909   222.0965     4.9259        6.0523        1,596.2656   

ผลผลติที่ 1 : การพฒันาการผลติปศุสตัว ์              -        453.2992      106.0495              -           1.5197      560.8684 

ผลผลติที่ 2 : การพฒันาสุขภาพสตัว ์              -        789.9043      103.7792         4.9259         3.8836      902.4930 

ผลผลติที่ 3 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพ

             -        119.9874        12.2678              -           0.6490      132.9042 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               75.6185       33.6805       22.7860       0.2000        132.2850     

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ที่สาํคญั

             -          35.2066        14.5850              -           0.2000        49.9916 

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

             -           7.2413         0.4180              -                -           7.6593 

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาเป็น

ศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืรองรบั

ประชาคมอาเซยีน (Seed Hub)

             -           5.3170        17.2775              -                -          22.5945 

โครงการที่ 4 : โครงการปรบัโครงสรา้ง

การผลติสนิคา้เกษตร

             -           6.0000              -           2.5000              -           8.5000 

โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -           6.7917         1.4000              -                -           8.1917 

โครงการที่ 6 : โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -           5.1922              -          20.2860              -          25.4782 

โครงการที่ 7 : โครงการเกษตรอนิทรยี ์              -           7.1357              -                -                -           7.1357 

โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสรมิการใชย้าง

ในหน่วยงานภาครฐั

             -           2.7340              -                -                -           2.7340 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ

ประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่า

สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

-               379.6413     173.0523     14.3850       6.5084        573.5870     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

สนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

             -        379.6413      173.0523        14.3850         6.5084      573.5870 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

3,361.2472       3,415.9356       3,558.5438       3,696.7048       3,845.6434       

3,361.2472       3,415.9356       3,558.5438       3,696.7048       3,845.6434       

3,256.0660       3,318.8588       3,451.6132       3,589.6777       3,733.2648       

105.1812         97.0768          106.9306         107.0271         112.3786         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        3,415,935,600 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 3,415,935,600 บาท

1. งบบคุลากร 3,318,858,800         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 2,170,399,300         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,865,436,100         บาท

1.1.2 คา่จา้งประจาํ 304,963,200           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 1,148,459,500         บาท

2. งบดาํเนินงาน 97,076,800             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,076,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 39,313,200            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 1,151,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีเ่สีย่งภยั 8,850,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 46,161,800            บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

453.2992     106.0495   -             1.5197      560.8684   

378.0236       67.8239      -               0.7397       446.5872     

69.6050        32.3665      -               -              101.9715     

5.6706          5.8591        -               0.7800       12.3097      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นตวั 1.9956 1.9956 1.9956 1.9956 1.9956

 ( 1.4913 )

ตนั 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

 ( 41,006 )

สายพนัธุ์ 515 1,115 1,115 1,115 1,115

 ( 450 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 536.7338       560.8684     455.8739     455.8739     455.8739     

ลา้นบาท 536.7338       560.8684     455.8739     455.8739     455.8739     

ลา้นบาท 457.4472       453.2992     454.3542     454.3542     454.3542     

ลา้นบาท 77.7669        106.0495     -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท 1.5197          1.5197        1.5197        1.5197       1.5197       

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                1,596,265,600 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาการผลติปศุสตัว ์                  560,868,400 

เชงิคุณภาพ : สตัวพ์นัธุด์ทีี่ผลติไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐานที่กาํหนด ไม่นอ้ยกว่า

 - เพือ่ใหไ้ดส้ตัวพ์นัธุด์ ีพชือาหารสตัวพ์นัธุด์ ีและอาหารสตัวคุ์ณภาพดทีี่เหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกร

 - เพือ่เพิม่มลูค่าผลผลติปศุสตัวแ์ละเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร

 - เพือ่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัวอ์ย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์

2. พฒันาอาหารสตัว ์

3. ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวพ์นัธุด์ทีี่ผลติได ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลผลติพชือาหารสตัว ์

เชงิปรมิาณ : ขึ้นทะเบยีนพนัธุส์ตัว ์อนุรกัษพ์นัธุพ์ชื

อาหารสตัว ์และครอบครองเชื้อจลุนิทรยีด์า้นปศุสตัว ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาการผลติปศสุตัว ์ 560,868,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 453,299,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 426,573,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 931,500                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 600,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,667,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 8,756,100              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,435,500              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,953,800              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 11,796,000            บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 62,172,600            บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 658,600                บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 17,500                 บาท

(11) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 561,000                บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 2,130,000              บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 23,512,600            บาท

(14) วสัดุก่อสรา้ง 1,990,000              บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 350,000                บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 467,700                บาท

(17) วสัดุเวชภณัฑ์ 18,502,900            บาท

(18) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 62,068,900            บาท

(19) วสัดุการเกษตร 221,001,100           บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 26,725,700             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 23,768,500            บาท

(2) ค่าประปา 851,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,400,400              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 704,900                บาท

2. งบลงทนุ 106,049,500           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 106,049,500           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 92,565,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,368,200              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,368,200              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 27 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 18,228,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 16,428,000            บาท

รวม 39 รายการ (รวม 82 หน่วย)

(2) รถยนตบ์รรทกุถงัไนโตรเจนเหลวสาํหรบัเตมิ ขนาด 600 ลติร 

ตาํบลแมว่นิ อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 คนั 1,800,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 76,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 76,000                 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 182,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 182,000                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 42,029,600            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 28,054,600            บาท

รวม 87 รายการ (รวม 223 หน่วย)

(2) ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไมต่ํา่กวา่ 5,500 ลติร ตาํบลทา่พระ 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 ใบ 2,500,000              บาท

(3) ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไมต่ํา่กวา่ 5,500 ลติร ตาํบลหนองขอน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ใบ 2,500,000              บาท

(4) รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาด 75 แรงมา้ ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

ตาํบลวงัพญา อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,075,000              บาท

(5) รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาด 75 แรงมา้ ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

ตาํบลหนองครก อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ 1 คนั 1,075,000              บาท

(6) รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาด 75 แรงมา้ ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุีรมัย ์1 คนั 1,075,000              บาท

(7) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,100,000              บาท

(8) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,100,000              บาท

(9) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลศรีสงคราม อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 1 คนั 1,100,000              บาท

(10) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลกยุบรุี อาํเภอกยุบรุี จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 1,100,000              บาท

(11) ถงัไนโตรเจนเหลวเก็บเชื้อบนชัน้ไอระเหย แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,350,000              บาท
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2.1.1.6 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,682,100            บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,456,300              บาท

รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) เครื่องบรรจนุํา้เชื้อและปิดผนึกหลอด พรอ้มพมิพห์ลอด ตาํบลทา่พระ

อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง 3,750,000              บาท

(3) เครื่องตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํา้เชื้อสตัวด์ว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 3,800,000              บาท

(4) เครื่อง Real time Ultrasound ตาํบลทา่หลวง อาํเภอทา่หลวง 

จงัหวดัลพบรุี 1 เครื่อง 2,575,800              บาท

4,200,000              บาท

4,200,000              บาท

(7) เครื่องวเิคราะหพ์ลงังานพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลทา่พระ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

1,200,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 13,483,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,483,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,483,600            บาท

รวม 12 รายการ (รวม 24,059 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,519,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 1,519,700              บาท

(5) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารอนิทรียโ์ดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 

พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 1 เครื่อง

(6) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารอนิทรียโ์ดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 

พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื่อง

(8) ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมไิมน่อ้ยกวา่ -80 องศาเซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 815 ลติร 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

789.9043     103.7792   4.9259      3.8836      902.4930   

409.7343       92.2041      4.9259        3.0235       509.8878     

284.5422       11.5751      -               -              296.1173     

95.6278        -               -               0.8601       96.4879      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นตวั 26.9000 26.9000 26.9000 26.9000 26.9000

 ( 12.3122 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( - )

ลา้นบาท 915.7708       902.4930     801.0097     801.0097     801.0097     

ลา้นบาท 915.7708       902.4930     801.0097     801.0097     801.0097     

ลา้นบาท 784.6174       789.9043     791.1543     791.1543     791.1543     

ลา้นบาท 123.6844       103.7792     -               -              -              

ลา้นบาท 3.5854          4.9259        5.9718        5.9718       5.9718       

ลา้นบาท 3.8836          3.8836        3.8836        3.8836       3.8836       

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวท์ี่ไดร้บับรกิารพฒันา

สุขภาพสตัว ์

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การพฒันาสุขภาพสตัว ์                  902,493,000 

  - เพือ่ใหส้ตัวม์สุีขภาพด ีปลอดโรค ลดปญัหาโรคสตัวแ์ละโรคติดต่อระหว่างสตัวแ์ละคน

  - เพือ่ใหห้อ้งปฏบิตัิการมปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐาน  ISO/IEC17025

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บาํบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์

2. ป้องกนั แกไ้ข และเตรยีมความพรอ้มรบัปญัหาโรคไขห้วดันก

3. เพิม่ประสทิธภิาพด่านสนิคา้ปศุสตัว ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาสขุภาพสตัว ์ 902,493,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 789,904,300           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 728,701,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,317,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 29,177,800            บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,891,600            บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 8,035,900              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,820,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 4,191,000              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 8,486,400              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 163,199,400           บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 418,000                บาท

(10) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 1,028,200              บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 2,547,600              บาท

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,713,800            บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 500,000                บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,209,300              บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,327,800              บาท

(16) วสัดุเวชภณัฑ์ 280,749,400           บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 131,480,200           บาท

(18) วสัดุสนามและการฝึก 135,000                บาท

(19) วสัดุเครื่องแต่งกาย 2,179,500              บาท

(20) วสัดุการเกษตร 16,293,900            บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 61,202,500             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 49,480,600            บาท

(2) ค่าประปา 2,747,400              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 7,754,100              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,220,400              บาท

2. งบลงทนุ 103,779,200           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 103,779,200           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 90,236,300             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,760,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,760,000              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 54 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 49,045,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 45,242,000            บาท

รวม 109 รายการ (รวม 116 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กวา่ 2,400 ซซีี

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,428,000              บาท

1,375,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 134,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 134,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑก์ารเกษตร 221,000                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 221,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์รงงาน 1,496,900              บาท

(1) เครื่องทาํนํา้เยน็สาํหรบัระบบหมนุเวยีนอากาศ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 30 ตนั

พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,496,900              บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 37,579,400            บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 24,115,400            บาท

รวม 63 รายการ (รวม 69 หน่วย)

2,140,000              บาท

2,140,000              บาท

(4) เครื่องสกดัสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตัชินิดต ัง้โตะ๊ พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 1,284,000              บาท

(5) เครื่องอ่านไมโครเพลทและควิเวตพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลเวยีงตาล 

อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 1,300,000              บาท

1,400,000              บาท

(7) เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารชวีเคมใีนเลอืดแบบอตัโนมตัพิรอ้มอปุกรณ์ 

ตาํบลนาบวั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร ์1 ชดุ 1,100,000              บาท

(8) เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารชวีเคมใีนเลอืดแบบอตัโนมตัพิรอ้มอปุกรณ์ 

ตาํบลเขาชะงุม้ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี 1 ชดุ 1,100,000              บาท

1,000,000              บาท

(3) เครื่องตรวจสอบการเพิม่ปริมาณ ด ีเอน็ เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) 

พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลคลองกิ่ว อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุี 1 เครื่อง

(6) เครื่องทาํแหง้แบบแช่แขง็ ตาํบลทา่พระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ

(9) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอลความละเอยีดสูง

และอปุกรณ์ประมวลผล ตาํบลทา่พระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กวา่ 3,500 ซซี ี

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 คนั

(2) เครื่องตรวจสอบการเพิม่ปริมาณ ด ีเอน็ เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) 

พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 1 เครื่อง
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1,000,000              บาท

1,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 13,542,900             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,542,900            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่        

10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 13,542,900            บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 4,925,900              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,925,900              บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศ 3,150,900              บาท

2) เงนิอดุหนุนสตัวแพทยสภา 500,000                บาท

3) ค่าชดใชก้รณีสตัวป่์วยดว้ยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชย

ในกรณีสตัวต์ายเนื่องจากแพว้คัซนี 1,275,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 3,883,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 3,883,600              บาท

(10) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอลความละเอยีดสูง

และอปุกรณ์ประมวลผล ตาํบลทีว่งั อาํเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 ชดุ

(11) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอลความละเอยีดสูง

และอปุกรณ์ประมวลผล ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

119.9874     12.2678     -             0.6490      132.9042   

57.1932        11.0678      -               0.6490       68.9100      

44.0056        1.2000        -               -              45.2056      

3.6416          -               -               -              3.6416       

15.1470        -               -               -              15.1470      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 78,700 75,177 75,177 75,177 75,177

 ( 72,899 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 150.1902       132.9042     122.8074     122.8074     122.8074     

ลา้นบาท 150.1902       132.9042     122.8074     122.8074     122.8074     

ลา้นบาท 128.7851       119.9874     122.1584     122.1584     122.1584     

ลา้นบาท 20.7561        12.2678      -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท 0.6490          0.6490        0.6490        0.6490       0.6490       

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพ

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอด

องคค์วามรูด้า้นการปศุสตัวส์ามารถนาํความรู ้

ไปประกอบอาชพีไดไ้ม่นอ้ยกว่า

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ                  132,904,200 

 เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่ใหม้คีวามเขม้แขง็ สามารถเพิม่มลูค่าการผลติ 

มรีายไดเ้พิม่ในการประกอบอาชพีปศุสตัว ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์

2. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

3. คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่

4. สรา้งเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ 132,904,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 119,987,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,912,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 455,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,732,600              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 870,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,933,100              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 1,445,100              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 689,300                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,342,400              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 108,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบริการ 9,781,800              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,984,000            บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 4,000                   บาท

(12) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 67,700                 บาท

(13) วสัดุสาํนกังาน 5,500,500              บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,959,500              บาท

(15) วสัดุก่อสรา้ง 3,052,500              บาท

(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,067,100              บาท

(17) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 349,400                บาท

(18) วสัดุเวชภณัฑ์ 11,132,000            บาท

(19) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 3,795,200              บาท

(20) วสัดุการเกษตร 35,643,100            บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 3,075,100              บาท

1.2.1 คา่สาธารณูปโภค 3,075,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,080,000              บาท

(2) ค่าประปา 68,800                 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 152,700                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 773,600                บาท
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2. งบลงทนุ 12,267,800             บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 12,267,800             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 12,267,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 150,800                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 150,800                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 102,000                บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 102,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,895,100              บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,895,100              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,490,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,390,000              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 49 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลบา้นดู่

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,629,900              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,629,900              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ตูร้มควนั ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 1,000,000              บาท

(3) ตูร้มควนั ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 เครื่อง 1,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 649,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 649,000                บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2562)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

35.2066      14.5850     -             0.2000      49.9916    

35.2066        14.5850      -               -              49.7916      

-                 -               -               0.2000       0.2000       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนดิ 3 2 2 2 - 

 ( 3 )

รอ้ยละ 3 3 3 3 - 

 ( - )

ลา้นบาท 131.2082       49.9916       38.0012       39.9013      -               

ลา้นบาท 131.2082       49.9916       38.0012       39.9013      -               

ลา้นบาท 105.8133       35.2066      38.0012       39.9013      -              

ลา้นบาท 24.7800        14.5850      -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท 0.6149          0.2000        -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชนิดสนิคา้ปศุสตัวท์ี่ไดร้บั

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ

                 132,285,000 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ที่สาํคญั

                   49,991,600 

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและลดตน้ทุนการผลติ ในพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสตัว ์

 พื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสตัว ์(โคนม กระบอื)

                  260,087,300 

                  260,087,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัเกษตรกรในพื้นที่ที่มคีวามเหมาะสม

2. เพิม่ประสทิธภิาพภาคการเกษตรจงัหวดั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

158



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

49,991,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 35,206,600             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,206,600             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,713,600              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,534,200              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,605,000              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,819,000              บาท

(5) วสัดุเวชภณัฑ์ 7,700,000              บาท

(6) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 6,434,800              บาท

(7) วสัดุการเกษตร 10,400,000            บาท

2. งบลงทนุ 14,585,000             บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 14,585,000             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 14,585,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,010,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,710,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,100,000              บาท

1,100,000              บาท

1,100,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,575,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,575,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 231 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 200,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจงัหวดั 200,000                บาท

(4) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลสามพระยา 

อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี 1 คนั

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลเชยีงเครือ

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 1 คนั

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลเวยีงตาล

อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 1 คนั

159



บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7.2413        0.4180      -             -             7.6593      

7.2413          0.4180        -               -              7.6593       

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,400 1,400 1,400 - - 

 ( 1,405 )

รอ้ยละ 70 70 70 - - 

 ( - )

ลา้นบาท 21.8043        7.6593        10.3601       -               -               

ลา้นบาท 21.8043        7.6593        10.3601       -               -               

ลา้นบาท 21.8043        7.2413        10.3601       -              -              

ลา้นบาท -                 0.4180        -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นปศุสตัว ์

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของเกษตรกรที่ไดร้บั

บรกิารไม่นอ้ยกว่า

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                     7,659,300 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารเลี้ยงสตัวท์ี่มคีวามเหมาะสมกบัพื้นที่สูง ตลอดจนปรบัปรุงพนัธุส์ตัวท์ี่มใีนพื้นที่

ใหไ้ดผ้ลผลติเพิม่ขึ้น เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนและสรา้งรายไดต้ามแนวทางดาํรงชวีติภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง

 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัลาํพนู 

จงัหวดัน่าน จงัหวดัตาก จงัหวดักาํแพงเพชรและจงัหวดักาญจนบุรี

                    39,823,700 

                   39,823,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 7,659,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,241,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,241,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 150,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 93,600                 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 238,000                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 396,000                บาท

(5) วสัดุก่อสรา้ง 234,200                บาท

(6) วสัดุเวชภณัฑ์ 293,000                บาท

(7) วสัดุการเกษตร 5,836,500              บาท

2. งบลงทนุ 418,000                บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 418,000                บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 418,000                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 418,000                บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 418,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.3170        17.2775     -             -             22.5945    

5.3170          17.2775      -               -              22.5945      

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตนั 250 250 250 250 250

 ( 232 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 5.0730          22.5945       6.1079        6.4133        6.7340        

ลา้นบาท 5.0730          22.5945       6.1079        6.4133        6.7340        

ลา้นบาท 4.5259          5.3170        6.1079        6.4133       6.7340       

ลา้นบาท 0.5471          17.2775      -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัวพ์นัธุด์ี

ที่ผลติได ้

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของเมลด็พนัธุ ์

พชือาหารสตัวท์ี่ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

เมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัว ์

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืรองรบั

ประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

                   22,594,500 

 - เพือ่รองรบัการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัวใ์หแ้ก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ  

 - เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปรบัปรุงสภาพเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัวใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล   

 - เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัวใ์หเ้พยีงพอต่อการใชใ้นประเทศและส่งออก

 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัว ์และสถานีพฒันาอาหารสตัว ์

                    47,422,700 

                   47,422,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัว ์

เพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน (Seed Hub)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชื

รองรบัประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 22,594,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,317,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,317,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 516,800                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 50,000                 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 160,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,254,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 53,800                 บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 350,000                บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 500,000                บาท

(8) วสัดุการเกษตร 1,432,400              บาท

2. งบลงทนุ 17,277,500             บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 17,277,500             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 11,777,500             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,618,500              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,054,000              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) ชดุเครื่องจกัรปรบัปรุงสภาพเมลด็พนัธุ ์ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเชยีงยนื

จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ 2,514,500              บาท

1,350,000              บาท

1,350,000              บาท

1,350,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,159,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 659,000                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ตูค้วบคุมอณุหภูม ิแสงสวา่งและความชื้น ความจไุมน่อ้ยกวา่ 700 ลติร

ตาํบลทา่พระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 ตู ้ 1,500,000              บาท

(3) ชดุสปริงเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอตัโนมตั ิ(หวัฉีดนํา้รศัมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) 

ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ

(4) ชดุสปริงเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอตัโนมตั ิ(หวัฉีดนํา้รศัมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) 

ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุีรมัย ์1 ชดุ

(5) ชดุสปริงเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอตัโนมตั ิ(หวัฉีดนํา้รศัมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) 

ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ

163



2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 5,500,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

6.0000        -             2.5000      -             8.5000      

6.0000          -               2.5000        -              8.5000       

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนดิ 1 1 1 1

 ( 1 )

รอ้ยละ 3 3 3 3

 ( - )

ลา้นบาท 8.5000          8.5000        8.5000        8.5000        -               

ลา้นบาท 8.5000          8.5000        8.5000        8.5000        -               

ลา้นบาท 6.0000          6.0000        6.0000        6.0000       -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท 2.5000          2.5000        2.5000        2.5000       -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชนิดสตัวท์ี่ไดร้บั

การปรบัโครงสรา้งการผลติ

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการปรบัโครงสรา้งการผลติสนิคา้เกษตร                     8,500,000 

 - เพือ่เพิม่พฒันาศกัยภาพการผลติใหค้รอบคลุมห่วงโซ่การผลติ (Value Chain) ในพื้นที่ที่เหมาะสม 

 - เพือ่สรา้งอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร

 32 จงัหวดั

                    34,000,000 

                   34,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัโครงสรา้งการผลติปศุสตัว ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัโครงสรา้งการผลติสนิคา้เกษตร 8,500,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,880,000              บาท

(2) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 555,000                บาท

(3) วสัดุเวชภณัฑ์ 1,560,000              บาท

(4) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 505,000                บาท

(5) วสัดุการเกษตร 500,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,500,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบอืพอ่พนัธุป์ระจาํกลุม่ 500 ตวั 2,500,000              บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

6.7917        1.4000      -             -             8.1917      

6.7917          1.4000        -               -              8.1917       

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แปลง   - 47 47 47 47

รอ้ยละ   - 5 5 5 5

ลา้นบาท -                 8.1917        7.1313        7.4879        16.1178      

ลา้นบาท -                 8.1917        7.1313        7.4879        16.1178      

ลา้นบาท -                 6.7917        7.1313        7.4879       16.1178      

ลา้นบาท -                 1.4000        -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : เพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทุนการผลติ

ในพื้นที่แปลงใหญ่

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                     8,191,700 

 เพือ่ลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติตลอดห่วงโซ่อปุทาน แกป้ญัหาดา้นการผลติ การตลาด 

และรายไดข้องเกษตรกรอย่างย ัง่ยนื

 47 จงัหวดั

                    38,928,700 

                   38,928,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการเลี้ยงสตัวแ์บบแปลงใหญ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8,191,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,791,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,791,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 748,800                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,134,000              บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 36,900                 บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,560,000              บาท

(5) วสัดุเวชภณัฑ์ 360,000                บาท

(6) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,050,000              บาท

(7) วสัดุการเกษตร 1,902,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,400,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 1,400,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,400,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,400,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,400,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)
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  25,478,200 บาท

7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.1922        -             20.2860     -             25.4782    

5.1922          -               20.2860       -              25.4782      

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 882 882 882 882

รอ้ยละ  - 70 70 70 70

ลา้นบาท -                 25.4782       26.2629       26.5618      54.0807      

ลา้นบาท -                 25.4782       26.2629       26.5618      54.0807      

ลา้นบาท -                 5.1922        5.9769        6.2758       13.5087      

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 20.2860      20.2860       20.2860      40.5720      

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

 - เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การบรหิารจดัการ และการตลาดผลผลติดา้นปศุสตัวใ์นชมุชน

 - เพือ่เป็นตน้แบบในการส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ดา้นปศุสตัว ์

 - เพือ่ใหบ้รกิารเผยแพร่ขอ้มลูและข่าวสารดา้นการปศุสตัว ์

เชงิปรมิาณ : ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการส่งเสรมิดา้นปศุสตัว ์

7.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

 882 อาํเภอ/เขต

                  132,883,600 

                  132,883,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการพฒันาความพรอ้ม

เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้ผ่านเกณฑท์ี่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

25,478,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,192,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,192,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,540,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,058,400              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 928,800                บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 223,800                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 441,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 20,286,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,286,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเกษตรกรตน้แบบศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 

882 ศูนย์ 20,286,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร
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บาท

7.3.7.1   วตัถปุระสงค์

7.3.7.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.7.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7.1357        -             -             -             7.1357      

7.1357          -               -               -              7.1357       

7.3.7.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฟารม์ 50 60 60 60 60

 ( 63 )

รอ้ยละ 50 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 5.0428          7.1357        7.6910        8.0756        8.4794        

ลา้นบาท 5.0428          7.1357        7.6910        8.0756        8.4794        

ลา้นบาท 5.0428          7.1357        7.6910        8.0756       8.4794       

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนฟารม์ปศุสตัวท์ี่ไดร้บั

การตรวจรบัรอง

เชงิคุณภาพ : จาํนวนฟารม์ที่ผ่านการรบัรองระบบ

การผลติปศุสตัวอ์นิทรยีเ์พิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ไม่นอ้ยกว่า

7.3.7  โครงการที่ 7 :  โครงการเกษตรอนิทรยี ์                     7,135,700 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพและขยายฐานการผลติสนิคา้ เน้ือ นม ไข่ อนิทรยีข์องเกษตรกรออกสู่ทอ้งตลาด 

 - เพือ่สนบัสนุนการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมการผลติปศุสตัวอ์นิทรยีสู์่เกษตรกร  

 - เพือ่พฒันาระบบการตรวจรบัรองคุณภาพสนิคา้ปศุสตัวอ์นิทรยีใ์หไ้ดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรบัของผูบ้รโิภค

 49 จงัหวดั

                    36,613,500 

                   36,613,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํปศุสตัวอ์นิทรยี ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเกษตรอนิทรยี ์ 7,135,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,135,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,135,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 924,400                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 59,400                 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 78,000                 บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 799,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 125,700                บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 99,500                 บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,314,100              บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,500                   บาท

(9) วสัดุเวชภณัฑ์ 5,300                   บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 277,400                บาท

(11) วสัดุการเกษตร 3,445,400              บาท

(12) วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 5,000                   บาท
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บาท

7.3.8.1   วตัถปุระสงค์

7.3.8.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.8.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.8.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.7340        -             -             -             2.7340      

2.7340          -               -               -              2.7340       

7.3.8.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จงัหวดั - 77 77 77 77

ลา้นบาท -                 2.7340        2.8707        3.0143        6.4885        

ลา้นบาท -                 2.7340        2.8707        3.0143        6.4885        

ลา้นบาท -                 2.7340        2.8707        3.0143       6.4885       

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยงานกรมปศุสตัว ์

ที่สนบัสนุนการใชย้างพารา

7.3.8  โครงการที่ 8 :  โครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั                     2,734,000 

 เพือ่ส่งเสรมิการใชย้างพาราในประเทศ

 86 แห่ง

                    15,107,500 

                   15,107,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการใชย้างดา้นปศุสตัว ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 2,734,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,734,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,734,000              บาท

(1) วสัดุเครื่องแต่งกาย 2,734,000              บาท
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 573,587,000 บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

379.6413     173.0523   14.3850     6.5084      573.5870   

321.1045       151.8797     14.0000       6.0848       493.0690     

10.9956        -               0.3850        0.4236       11.8042      

47.5412        21.1726      -               -              68.7138      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 44,070 43,350 43,350 - -

 ( 40,760 )

ตวัอย่าง 348,040 332,880 332,880 - -

 ( 192,224 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( - )

ลา้นบาท 6,143.8241     573.5870     407.9843     -               -               

ลา้นบาท 6,143.8241     573.5870     407.9843     -               -               

ลา้นบาท 5,963.7385     379.6413     401.0909     -              -              

ลา้นบาท 152.5772       173.0523     -               -              -              

ลา้นบาท 21.0000        14.3850      0.3850        -              -              

ลา้นบาท 6.5084          6.5084        6.5084        -              -              

ลา้นบาท -                 -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่าสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบการสนิคา้ปศุสตัว ์

ไดร้บับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนตวัอย่างที่ไดร้บัการตรวจวเิคราะห์

คุณภาพสนิคา้ปศุสตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด

เชงิคุณภาพ : ผูป้ระกอบการสนิคา้ปศุสตัวท์ี่ไดร้บับรกิาร

ตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนดไม่นอ้ยกว่า

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน                  573,587,000 

 เพือ่ใหผ้ลผลติสนิคา้ปศุสตัวท์ี่ผลติไดม้คุีณภาพมาตรฐานและปลอดภยั สาํหรบัการบรโิภคภายในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ

 77 จงัหวดั

                7,128,030,900 

                7,128,030,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ตรวจสอบรบัรองคุณภาพสนิคา้ปศุสตัว ์

2. พฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมฮาลาลดา้นปศุสตัว ์

3. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน 573,587,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 379,641,300           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 354,688,500           บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 485,800                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,874,600            บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 2,036,400              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,087,700              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,728,900              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 83,688,900            บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 13,989,000            บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,416,600              บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 2,065,300              บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 1,625,000              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 24,800,400            บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 630,000                บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 407,700                บาท

(14) วสัดุเวชภณัฑ์ 112,500                บาท

(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 182,375,000           บาท

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,811,500            บาท

(17) วสัดุเครื่องแต่งกาย 504,700                บาท

(18) วสัดุการเกษตร 1,948,500              บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 100,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 24,952,800             บาท

(1) ค่าไปรษณีย์ 809,600                บาท

(2) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 24,143,200            บาท

2. งบลงทนุ 173,052,300           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 173,052,300           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 173,052,300           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,486,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,486,000              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 71 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,172,600            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 21,172,600            บาท

รวม 869 รายการ (รวม 2,069 หน่วย)
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2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 63,900                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 63,900                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 149,329,800           บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 46,252,800            บาท

รวม 98 รายการ (รวม 150 หน่วย)

(2) เครื่องวเิคราะหห์าชนิดและปริมาณสารพษิปนเป้ือน (PCBs) ดว้ยเทคนิค

GC-MS/MS (Triple Quadrupole) พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลบางกะด ี

อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ 13,000,000            บาท

(3) เครื่องตรวจโลหะในสนิคา้ปศุสตัวด์ว้ยหลกัการ (X-Ray) ตาํบลบางกะดี

อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  1 เครื่อง 2,800,000              บาท

3,500,000              บาท

39,000,000            บาท

19,500,000            บาท

10,000,000            บาท

1,800,000              บาท

1,177,000              บาท

1,600,000              บาท

7,500,000              บาท

3,200,000              บาท

(9) ชดุผลตินํา้บริสุทธิ์คุณภาพสูง พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทมุธานี  1 ชดุ

(10) เครื่องตรวจวดัปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectometer พรอ้มอปุกรณ์ 

ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  1 ชดุ

(11) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจลุนิทรีย ์ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1,000 ลติร ตาํบลปากช่อง 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  1 เครื่อง

(12) เครื่องขจดัสารรบกวนการวเิคราะหส์ารประกอบอนิทรียเ์ชงิซอ้น ตาํบลบางกะด ี

อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  1 เครื่อง

(4) ชดุวเิคราะหโ์ปรตนีดว้ยหลกัการคอมบสัช ัน่ (Combustion) พรอ้มอปุกรณ์

ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  1 ชดุ

(5) เครื่องวเิคราะหแ์ยกชนิดและวดัปริมาณสารตกคา้งยาสตัวด์ว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟ

แบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวดัมวลโมเลกลุแบบ triple quadrupole LC-MS/MS 

ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  2 ชดุ

(6) เครื่องวเิคราะหช์นิดและปริมาณสารพษิตกคา้งดว้ยหลกัการของเหลวแรงดนัสูง 2D 

และวดัมวลสารแบบสองข ัน้ตอน LC-MS/MS  (Triple Quadrupole) พรอ้มอปุกรณ์ 

ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  1 ชดุ

(7) เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัปริมาณนอ้ยดว้ยเทคนิค ICP-MS พรอ้มอปุกรณ์

ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  1 ชดุ

(8) ตูท้ดสอบความคงสภาพของยา พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทมุธานี  1 ตู ้

177



3. งบเงนิอดุหนุน 14,385,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,385,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 14,000,000            บาท

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

รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรบัรองตามมาตรฐานฮาลาล 385,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 6,508,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 6,508,400              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   ของภมูอิากาศ และสภาวะโลกรอ้น

 3. บรหิารจดัการดา้นการบนิในภารกจิการทาํฝน การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

    และภารกจิดา้นการเกษตร

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตรเป็นองคก์รช ัน้นาํในภมูภิาคอาเซยีนในดา้นการดดัแปรสภาพอากาศ

1. บรหิารจดัการนํา้ในช ัน้บรรยากาศใหเ้กดิฝนในปรมิาณและการกระจายทีเ่หมาะสม

และบรหิารจดัการนํา้ในช ัน้บรรยากาศ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้และบรรเทาภยัพบิตัิ

อย่างบูรณาการ

   เพือ่การพฒันาการเกษตร การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

   และการบรรเทาภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิย่างบูรณาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

1,762,865,100              

2,223,763,800              

2. วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารทาํฝน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้ในช ัน้บรรยากาศ

   และการดดัแปรสภาพอากาศ เพือ่รองรบัการแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากความผนัแปร



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,762.8651     2,223.7638     1,711.5985     1,415.0345     831.6111        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,762.8651     2,223.7638     1,711.5985     1,415.0345     831.6111        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 200.2833     213.0324     225.0925     237.6425     250.9465     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. พื้นที่เป้าหมายที่ไดร้บัประโยชน์จากการ

ปฏบิตัิการฝนหลวง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของจาํนวนพื้นที่

ประสบภยัแลง้ที่ไดร้บัการช่วยเหลอื

รอ้ยละ 70 72.5 75 77.5 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,562.5818   2,010.7314   1,486.5060   1,177.3920   580.6646     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 19 708.2360    905.9800    596.8000    -              -              

1. ผลผลติ : การปฏบิตัิการฝนหลวงและบรกิาร

ดา้นการบนิ

19 708.2360      905.9800      596.8000      -                -                

รวม 19 708.2360    905.9800    596.8000    -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง จาํนวน 9 รายการ เป็นเงนิ 377,836,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้สรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ จาํนวน 10 รายการ เป็นเงนิ 330,400,000 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน 2,010,731,400               

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการนํา้และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

2,010,731,400                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 213,032,400                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 209.7476     603.0499     1,397.6369   -               13.3294       2,223.7638   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 209.7476     3.2848        -               -               -               213.0324     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและ

สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

-               599.7651     1,397.6369   -               13.3294       2,010.7314   

ผลผลติที่ 1 : การปฏบิตัิการฝนหลวง

และบรกิารดา้นการบนิ

             -        599.7651    1,397.6369              -          13.3294    2,010.7314 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และผลผลติ/โครงการ

บาท

     7.1.1  กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

200.2833         213.0324         225.0925         237.6425         250.9465         

200.2833         213.0324         225.0925         237.6425         250.9465         

197.5262         209.7476         221.6513         234.2013         247.5053         

2.7571            3.2848            3.4412            3.4412            3.4412            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          213,032,400 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 213,032,400 บาท

1. งบบคุลากร 209,747,600           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 160,578,300           บาท

  1.1.1 เงนิเดอืน 65,868,300             บาท

  1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 94,710,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 49,169,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,284,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,284,800              บาท

(1) เงนิตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 1,049,800              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 626,400                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 617,400                บาท
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บาท

     7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การปฏบิตัิการฝนหลวงและบรกิารดา้นการบิน บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

599.7651    1,397.6369  -             13.3294    2,010.7314   

509.0439      419.7013      -              -              928.7452       

83.2325       946.6555      -              7.5824       1,037.4704     

7.4887         31.2801        -              5.7470       44.5158        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 230 230 230 230 230

 ( 198.63 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 98.90 )

ลา้นบาท 1,562.5818    2,010.7314    1,486.5060   1,177.3920   580.6646       

ลา้นบาท 1,562.5818    2,010.7314    1,486.5060   1,177.3920   580.6646       

ลา้นบาท 511.6889      599.7651      566.7790     566.8450     566.9176       

ลา้นบาท 1,041.9960    1,397.6369    905.9800     596.8000     -                 

ลา้นบาท -                -                -              -              -                 

ลา้นบาท 8.8969         13.3294        13.7470      13.7470      13.7470        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัประโยชน์

จากการปฏบิตัิการฝนหลวง 

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของวนัปฏบิตัิการฝนหลวง

ที่ประสบผลสาํเรจ็มฝีนตกในพื้นที่ที่กาํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การปฎบิตัิการฝนหลวง

2. บรกิารดา้นการบนิ

3. ศึกษาพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

              2,010,731,400 

              2,010,731,400 

 - เพือ่ใหบ้รกิารแก่เกษตรกรและผูใ้ชน้ํา้ท ัว่ไป และเพิม่ปรมิาณนํา้ในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บนํา้ต่าง ๆ

 - เพือ่ดาํเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารทาํฝน

 - เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพดว้ยการใชอ้ากาศยาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การปฏบิตัิการฝนหลวงและบริการดา้นการบิน 2,010,731,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 599,765,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 588,026,100           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานบนอากาศยาน 32,000,000             บาท

(2) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,908,800              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 150,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 120,000                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 53,680,500             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,250,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,920,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 540,000                บาท

(9) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 120,000                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการบนิปฏบิตักิารฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น 98,000,000             บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบริการ 23,581,100             บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,793,900              บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพระบดิาแห่งฝนหลวง 10,000,000             บาท

(14) ค่ารบัรองและพธิีการ 224,000                บาท

(15) ค่าสนบัสนุนรถยนตบ์รรทกุสารฝนหลวง 6,000,000              บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 152,199,000           บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท

(18) วสัดุอากาศยาน 43,000,000             บาท

(19) วสัดุก่อสรา้ง 364,000                บาท

(20) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 153,888,800           บาท

(21) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 150,000                บาท

(22) วสัดุสาํนกังาน 1,136,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,739,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,516,000              บาท

(2) ค่าประปา 895,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 715,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 233,000                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 4,380,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,397,636,900         บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,397,636,900         บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,232,837,700         บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,069,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 11 รายการ (รวม 65 หน่วย) 2,069,000              บาท
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 751,184,400           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย) 7,785,000              บาท

(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1 รายการ 354,282,200           บาท

(3) รถเตมินํา้มนัเชื้อเพลงิอากาศยาน ขนาดความจถุงั 16,000 ลติร 

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 10,250,000             บาท

(4) รถตดิต ัง้เครื่องช่วยสตารท์ ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์2 คนั 6,000,000              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

6,000 ซซี ีแบบกระบะเททา้ย  ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 1 คนั 1,980,000              บาท

(6) ใบพดั Dowty ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 4,000,000              บาท

(7) รถกวาดดูด ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 9,500,000              บาท

(8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

3,000 ซซี ีตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 คนั 1,075,000              บาท

(9)  รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

3 คนั 5,760,000              บาท

(10) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซีี

 แบบบรรทกุนํา้อเนกประสงค ์ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1

 คนั 2,190,000              บาท

(11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซีี

 แบบบรรทกุนํา้อเนกประสงค ์ตาํบลตาคล ีอาํเภอตาคล ี

จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 2,190,000              บาท

(12) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุนํา้อเนกประสงค ์ตาํบลพนม อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 2,190,000              บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 คนั 1,214,000              บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ี ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

1 คนั 1,214,000              บาท

(15) รถยนตย์กของ ขนาด 3 ตนั (โฟลค์ลฟิท)์ ตาํบลวฒันานคร 

อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 1 คนั 1,000,000              บาท
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(16)  เครื่องบนิขนาดเลก็ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 45,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 116,500,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,500,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 49,000,000             บาท

(17) เครื่องเฮลคิอปเตอร ์(จาํนวนทีน่ ัง่ไม่นอ้ยกวา่ 7 ทีน่ ัง่) ขนาด 1 เครื่องยนต ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 51,554,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 114,565,000           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,010,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 51,554,200             บาท

(18) เครื่องเฮลคิอปเตอร ์(จาํนวนทีน่ ัง่ไม่นอ้ยกวา่ 7 ทีน่ ัง่) ขนาด 1 เครื่องยนต ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 46,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 46,000,000             บาท

(19) เครื่องบนิขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 2 ลาํ 198,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 990,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 198,000,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 396,000,000           บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 396,000,000           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 138,036,500           บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 25 รายการ (รวม 101 หน่วย) 9,399,700              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศการปฏบิตักิารฝนหลวง แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 29,000,000             บาท

(3) ระบบกลอ้งวงจรปิด สนามบนินครสวรรค ์ตาํบลนครสวรรคอ์อก 

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 1,500,000              บาท

(4) โครงการจดัทาํระบบบริหารจดัการสนบัสนุนดา้นการบนิเกษตร  

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,000,000             บาท

(5) ระบบพฒันาศูนยป์ฏบิตักิารตรวจสภาพอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 43,601,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 96,893,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 19,400,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,891,200             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 43,601,800             บาท
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(6) โครงการจดัหาศูนยค์อมพวิเตอรแ์ม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายสารสนเทศ

และการสือ่สารหลกั อาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบนิเกษตรบางเขน แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 39,535,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,995,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,460,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 39,535,000             บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 261,491,500           บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย) 2,107,500              บาท

(2) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Navigation Receiver แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,844,000              บาท

(3) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Flight Management System  แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,800,000              บาท

(4) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Transceiver Radio Altimeter แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,900,000              บาท

(5) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Multifunction Processor Unit แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,500,000              บาท

(6) เครื่องช่วยเดนิอากาศ DME Transceiver แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,139,000              บาท

(7) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Flight Management System (CASA-400) แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,800,000              บาท

(8) เครื่องมอืปรบัส ัน่ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1 เครื่อง 4,815,000              บาท

(9) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบประจาํที ่ความถี ่1,680 MHz แขวงลาดยาว เขต

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 62,186,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 77,786,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 62,186,000             บาท

(10) เรดารต์รวจวดักลุม่ฝน แบบเคลือ่นที ่(ความถี ่C Band) พรอ้มอุปกรณ์

ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 64,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 159,990,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 63,990,000             บาท
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(11) เรดารต์รวจวดักลุม่ฝนแบบเคลือ่นที ่(ความถี ่C Band) พรอ้มอุปกรณ์

ประกอบ ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 36,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 180,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

(12) ปรบัปรุงเรดารต์รวจวดักลุม่ฝนแบบประจาํที ่(ความถี ่S Band สถานีเรดาร์

ฝนหลวงตาคล)ี ตาํบลตาคล ีอาํเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 38,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 190,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(13) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลอรญัญกิ 

อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 6,600,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(14) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลศรีโคตร อาํเภอ

จตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชุด 6,600,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(15) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลชุมโค 

อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 6,600,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(16) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลสามพระยา อาํเภอ

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี 1 ชุด 6,600,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์รงงาน 842,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย) 842,000                บาท
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2.1.1.6 ครุภณัฑส์าํรวจ 400,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย) 400,000                บาท

2.1.1.7 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 25,886,000             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย) 5,586,000              บาท

(2) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณไอออนแบบอตัโนมตั ิพรอ้มอุปกรณป์ระกอบ 

ตาํบลบอ่ฝ้าย อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชุด 6,900,000              บาท

(3) อุโมงคล์มตน้แบบสาํหรบัวดัขนาดสารฝนหลวง ตาํบลบอ่ฝ้าย 

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชุด 1,900,000              บาท

(4) เครื่องวเิคราะหห์าธาตแุละโลหะในปริมาณนอ้ยพรอ้มอุปกรณป์ระกอบ ตาํบล

บอ่ฝ้าย อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชุด 11,500,000             บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 52,928,300             บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 77 หน่วย) 428,300                บาท

(2) เครื่องยนตส์าํรองสาํหรบัเครื่องบนิขนาดเลก็ในการปฏบิตักิารฝนหลวง

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 38,500,000             บาท

(3) เครื่องวดัแสดงผลรวมเครื่องบนิ IEDS แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,000,000             บาท

(4) เครื่องยนตส์าํหรบัปฏบิตักิารการทาํฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,990,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 22,190,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 164,799,200           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 

ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,000,000              บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานศูนยป์ฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือตอนลา่ง  

ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 11,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานศูนยป์ฏบิตักิารฝนหลวงภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนลา่ง ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์1 หลงั 11,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 27,384,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 27,384,600             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ 6,567,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,567,000              บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 105,847,600           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,888,600              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) สถานีเครื่องช่วยการเดนิอากาศ ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1 สถานี 60,000,000             บาท

(3) ก่อสรา้งโรงเก็บเครื่องบนิทีส่นามบนินครสวรรค ์ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอ

เมอืง จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 25,959,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 33,959,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 25,959,000             บาท

(4) ก่อสรา้งโรงเก็บเครื่องบนิทีส่นามบนินครสวรรค ์ ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 10,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 13,329,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 8,289,600              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและพฒันาการปฏบิตักิารฝนหลวง 5,039,800              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

       2. วจิยั พฒันา ใหบ้รกิาร และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ พรอ้มท ัง้กาํหนดเขตการใชท้ีด่นิ

          ทีเ่หมาะสมเพือ่การผลติ และใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิพื้นทีด่า้นต่างๆ ทีถ่กูตอ้ง ทนัสมยั

       3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการพฒันาทีด่นิและนํา้ โดยการอนุรกัษด์นิและนํา้ การฟ้ืนฟู

          ปรบัปรุงดนิ เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร และการใชป้ระโยชนท์ีด่นิอย่างย ัง่ยนื 

          ภายใตก้ระบวนการทีช่มุชนมส่ีวนร่วม

       4. พฒันาหมอดนิอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุม่เกษตรกร ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

พฒันาทีด่นิใหส้มบูรณ ์เพิม่พนูผลผลติ ในทศิทางการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื บนพื้นฐาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพฒันาที่ดิน

3,991,859,200              

3,976,800,300              

การมส่ีวนร่วม

       1. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

          การพฒันาทีด่นิ เพือ่เป็นรากฐานการดาํเนินชวีติอย่างพอเพยีง

       5. ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. พฒันาทีด่นิ พ.ศ.2551



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,991.8592      3,976.8003      2,799.4044      2,744.6606      2,801.7324      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,991.8592      3,976.8003      2,799.4044      2,744.6606      2,801.7324      

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,049.0673    1,085.9423    1,140.1714    1,196.0928    1,242.7330    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

2. พฒันาฐานการผลิตดา้นทรพัยากรดินสูเ่มือง

เกษตรสเีขียว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนทรพัยากรดนิใน

พื้นทีเ่มอืงเกษตรสเีขยีวไดร้บัการปรบัปรุง

ไร่ 100,000 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 75.0000       -                -                -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

3. ปรบัปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรพัยากร

ท่ีดินใหเ้ป็นปจัจุบนัและทนัสมยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ปรมิาณพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการ

ปรบัปรุงและพฒันาฐานขอ้มูล

ไร่ 44,201,140 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 201.2434      190.0247      195.9947      195.9947      195.9947      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

4. พื้นท่ีโครงการหลวงไดร้บัการปรบัปรุง ฟ้ืนฟ ู

และพฒันา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นทีโ่ครงการหลวง

ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ไร่ 11,500 10,950 10,950 10,950 10,950

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 107.7676      113.3641      113.4482      113.5364      113.6290      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

5. พื้นท่ีสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไดร้บั

การพฒันา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นทีส่่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ไดร้บัการพฒันา

ไร่ -               46,750 46,750 46,750 46,750

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                48.2085       63.2189       66.3798       69.6988       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

6. พฒันาและฟ้ืนฟพูื้นท่ีนารา้งท่ีมีปญัหาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นทีน่ารา้งเพือ่

ปลูกปาลม์นํา้มนัไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู

ไร่ 10,000 8,000 10,000 -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 102.0000      82.0000       102.0000      -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เกิดการขบัเคลื่อนการดาํเนินงานในลกัษณะ

บูรณาการขบัเคลื่อนการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์ให ้

บรรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาติ 

พ.ศ.2559-2564

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พฒันากลุม่เกษตรกร

ใหท้าํการผลติในระบบเกษตรอนิทรยีปี์ละ

ไม่นอ้ยกวา่

ไร่ -                10,000 10,000 10,000 10,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                36.0862       37.8905       39.7850       41.7742       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

8. เกษตรกรนําความรู ้เทคโนโลยีและนวตักรรม

ดา้นการพฒันาท่ีดินท่ีไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ผลิตใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูท้ีม่ ี

กิจกรรมของกรมพฒันาทีด่นิร่วมดาํเนินการ

ศูนย์ -               882 882 882 882

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                10.8000       11.3400       11.9070       12.5024       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

9. สง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากยางพาราตาม

นโยบายรฐับาล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑ์

ยางพาราทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนในศูนยฝึ์กอบรม

สมัมนาของกรมพฒันาทีด่นิ

ชดุ -               540 1,240 -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                8.1000         18.6000       -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

10. ใหมี้การดาํเนินการผลิตและใชป้ระโยชนป์ุ๋ ย

อนิทรยีอ์ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ช่วยลดตน้ทนุการ

ผลิตใหก้บัเกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนธนาคารปุ๋ยอนิทรยี์

ของกรมพฒันาทีด่นิทีร่่วมดาํเนินการธนาคาร

สนิคา้เกษตร

แห่ง -               77 77 77 77

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                26.9500       28.2975       29.7124       31.1980       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

11. สง่เสรมิใหเ้กษตรกรและเครอืข่ายเกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาทกัษะและศกัยภาพดา้นการ

พฒันาท่ีดิน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เกษตรกรทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิและบรกิารดา้นการพฒันาทีด่นิ

ราย 700,000 782,424 782,424 782,424 782,424

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 435.4354      415.0885      289.7906      289.7906      289.7906      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

12. มีเขตการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตใน

พื้นท่ีทาํการเกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนฐานขอ้มูลเพือ่

รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ชนิดพชื 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 50.1906       53.5108       56.1863       58.9956       61.9454       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

13. ทรพัยากรท่ีดินและน้ํามีความอดุมสมบูรณ์ 

เพิ่มผลผลิต และใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นทีท่าง

การเกษตรไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุง

และฟ้ืนฟู

ไร่ 2,209,000 2,247,025 2,247,025 2,247,025 2,247,025

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,971.1549    1,906.7252    742.4663      742.4663      742.4663      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

297,019,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คงและการต่างประเทศ 82,000,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 2,511,838,400                   

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 297,019,600                 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,085,942,300               

2. แผนงานพื้นฐาน 2,593,838,400               
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,066.9579   1,365.8460   1,524.3709   0.9220        18.7035       3,976.8003   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,066.9579   18.9844       -               -               -               1,085.9423   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คงและ

การต่างประเทศ

-               -               82.0000       -               -               82.0000       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่นารา้ง

เพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

             -                -          82.0000              -                -          82.0000 

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               1,169.6261   1,322.5868   0.9220        18.7035       2,511.8384   

ผลผลติที่ 1 : ฐานขอ้มลูทรพัยากรที่ดนิ

ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา

             -        181.6977         4.0300         0.9220         3.3750      190.0247 

ผลผลติที่ 2 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดนิ

             -        269.9316      145.1569              -                -        415.0885 

ผลผลติที่ 3 : ทรพัยากรที่ดนิและนํา้ไดร้บั

การพฒันา

             -        717.9968    1,173.3999              -          15.3285    1,906.7252 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               177.2355     119.7841     -               -               297.0196     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

             -           1.6800      111.6841              -                -        113.3641 

โครงการที่ 2 : โครงการบรหิารจดัการ

เขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ที่สาํคญั

             -          53.5108              -                -                -          53.5108 

โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอนิทรยี ์              -          36.0862              -                -                -          36.0862 

โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -          48.2085              -                -                -          48.2085 

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสรมิการใชย้าง

ในหน่วยงานภาครฐั

             -                -           8.1000              -                -           8.1000 

โครงการที่ 6 : โครงการธนาคารสนิคา้

เกษตร

             -          26.9500              -                -                -          26.9500 

โครงการที่ 7 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -          10.8000              -                -                -          10.8000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1,049.0673       1,085.9423       1,140.1714       1,196.0928       1,242.7330       

1,049.0673       1,085.9423       1,140.1714       1,196.0928       1,242.7330       

1,027.0989       1,066.9579       1,121.1870       1,177.1084       1,223.7486       

21.9684          18.9844          18.9844          18.9844          18.9844          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        1,085,942,300 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,085,942,300 บาท

1. งบบคุลากร 1,066,957,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 736,534,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 523,965,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 212,568,600           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 330,423,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 18,984,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,984,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 4,988,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,000,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,700,000             บาท
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2561)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              82.0000     -             -             82.0000     

-                82.0000       -              -              82.0000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 10,000 8,000 10,000  -  -

 ( 10,335 )

รอ้ยละ 80 80 80  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 102.0000      82.0000       102.0000     -               -                

ลา้นบาท 102.0000      82.0000       102.0000     -               -                

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 102.0000      82.0000       102.0000     -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

ไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู

เชงิคุณภาพ : พื้นที่นารา้งที่ไดร้บัการพฒันา

และฟ้ืนฟูตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

                  286,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คงและการต่างประเทศ                   82,000,000 

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์น้ํามนั                   82,000,000 

 จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา

                  286,000,000 

- เพือ่ปรบัปรุงพื้นที่นารา้งใหส้ามารถกลบัมาใชป้ระโยชนใ์นการปลูกปาลม์นํา้มนั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

- เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรในการประกอบอาชพีการเกษตรใหม้รีายได ้และความเป็นอยู่ที่ดแีละม ัน่คงยิ่งขึ้น
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โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์น้ํามนั 82,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 82,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 82,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 82,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 2,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 80,000,000             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 8,000 หน่วย)
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

181.6977    4.0300       0.9220      3.3750      190.0247    

158.7025      -               0.9220       3.3750       162.9995      

22.9952       4.0300        -              -              27.0252       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 44,201,140 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

 ( 28,730,000 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 201.2434      190.0247      195.9947     195.9947     195.9947      

ลา้นบาท 201.2434      190.0247      195.9947     195.9947     195.9947      

ลา้นบาท 191.7104      181.6977      191.6977     191.6977     191.6977      

ลา้นบาท 5.2360         4.0300        -              -              -               

ลา้นบาท 0.9220         0.9220        0.9220       0.9220       0.9220        

ลา้นบาท 3.3750         3.3750        3.3750       3.3750       3.3750        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติดา้นการเกษตร และพฒันาบุคลากรทางดา้นการวางแผนการใชท้ี่ดนิ

  ในการกาํหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพชืเศรษฐกิจที่เหมาะสม

- เพือ่ร่วมกนัจดัทาํฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัดนิ การใชท้ี่ดนิในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพือ่ประเมนิพื้นที่ที่มศีกัยภาพ

  ต่อการลงทุนผลติสนิคา้ทางการเกษตร

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ               2,511,838,400 

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ฐานขอ้มลูทรพัยากรที่ดนิไดร้บัการ

ปรบัปรุงพฒันาตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

1. ปรบัปรุงฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิ

2. ปรบัปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ปรมิาณพื้นที่ที่ไดร้บัการปรบัปรุงและ

พฒันาฐานขอ้มลู

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

  ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ นโยบายรฐับาล รวมท ัง้ทนัต่อสถานการณข์องโลก

  ภมูภิาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดนิ ลดระดบัความยากจน และพึง่พา

  ตนเองในสภาพที่ผลผลติปลอดภยัและคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ฐานขอ้มูลทรพัยากรที่ดินไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา                  190,024,700 

- เพือ่พฒันาการดาํเนินงานวจิยัของกรมพฒันาที่ดนิ ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาทรพัยากรดนิไดอ้ย่างจรงิจงั
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ผลผลติ : ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีดินไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา 190,024,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 181,697,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 167,697,700           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,362,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 116,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 35,829,500             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,647,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 8,828,500              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 300,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 54,068,200             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 435,200                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 8,346,900              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 13,619,100             บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,807,500              บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 3,285,000              บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 415,000                บาท

(14) วสัดใุนการจดัทาํแผนที่ 26,504,800             บาท

(15) วสัดภุาคสนาม 1,132,200              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,000,000             บาท

(1) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครอืข่ายและบรกิาร Internet) 14,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 4,030,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,030,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,030,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,030,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,030,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 300 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 922,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 922,000                บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 922,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 3,375,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายตามโครงการแผนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและแผนปฏบิตักิาร ไทย-

กมัพชูา-พม่า-ลาว (ACMECS) 3,375,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

269.9316    145.1569    -             -             415.0885    

88.4168       -               -              -              88.4168       

78.2996       145.1569      -              -              223.4565      

83.6152       -               -              -              83.6152       

19.6000       -               -              -              19.6000       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 700,000 782,424 782,424 782,424 782,424

 ( 678,627 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 435.4354      415.0885      289.7906     289.7906     289.7906      

ลา้นบาท 435.4354      415.0885      289.7906     289.7906     289.7906      

ลา้นบาท 289.6930      269.9316      289.7906     289.7906     289.7906      

ลา้นบาท 145.7424      145.1569      -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดิน                  415,088,500 

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิและบรกิาร

ดา้นการพฒันาที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรมคีวามพงึพอใจในบรกิาร

งานพฒันาที่ดนิ

2. สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

3. การพฒันาหมอดนิอาสาและหมอดนินอ้ย

4. ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาที่ดนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่

 เพือ่ใหบ้รกิารแก่เกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดา้นการเกษตร ท ัง้ดนิ นํา้และพชื ไดอ้ย่างรวดเรว็และ

 ทนัเหตุการณ ์โดยร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆ ในดา้นวชิาการ ดา้นส่งเสรมิ และศูนยบ์รกิาร

 และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล เพือ่พฒันาฟ้ืนฟูเกษตรกร ใหส้ามารถทาํการเกษตรไดอ้ย่าง

หน่วย:ลา้นบาท

 มปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื รวมถงึการร่วมกนัแกป้ญัหาในพื้นที่ดว้ย
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ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันา

ที่ดิน 415,088,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 269,931,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 269,931,600           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,762,000             บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,280,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 492,200                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 22,176,400             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 74,306,800             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 1,308,400              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,270,200              บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 8,000,000              บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 36,625,800             บาท

(10) วสัดกุารเกษตร 109,709,800           บาท

2. งบลงทนุ 145,156,900           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 145,156,900           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,638,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,843,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,843,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 1,795,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 695,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ โครงการ

พฒันาการท่องเทีย่วดา้นการเกษตรโครงการปลูกป่าชยัพฒันา-แม่ฟ้าหลวง อนั

เนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัราชบรุ ี 1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 141,518,900           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,500,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 12,500,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,964,100              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,964,100              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 100 หน่วย)
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2.1.2.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 10,210,500             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,210,500             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,021,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,021,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 1,003 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 109,823,300           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 109,823,300           บาท

รวม 33 รายการ (รวม 47,300 หน่วย)

207



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

717.9968    1,173.3999  -             15.3285    1,906.7252  

197.2920      219.1195      -              -              416.4115      

5.1795         762.1694      -              13.4134      780.7623      

31.3913       135.4160      -              -              166.8073      

466.2415      -               -              1.9151       468.1566      

7.8925         11.2200       -              -              19.1125       

10.0000       45.4750       -              -              55.4750       

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 2,209,000 2,247,025 2,247,025 2,247,025 2,247,025

 ( 1,582,071 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 1,971.1549    1,906.7252    742.4663     742.4663     742.4663      

ลา้นบาท 1,971.1549    1,906.7252    742.4663     742.4663     742.4663      

ลา้นบาท 735.3167      717.9968      726.1468     726.1468     726.1468      

ลา้นบาท 1,222.3465    1,173.3999   -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 13.4917       15.3285       16.3195      16.3195      16.3195       

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

อนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู 

เชงิคุณภาพ : ระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ไดร้บัการ

พฒันาตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ทางการเกษตรไดร้บัการ

1. ปรบัปรุงคุณภาพดนิ

2. ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ

3. การพฒันาที่ดนิในพื้นที่เฉพาะ

4. ส่งเสรมิการใชส้ารอนิทรยีล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร

5. สรา้งนิคมการเกษตร

6. การรองรบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและลดโลกรอ้น

หน่วย:ลา้นบาท

 เพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูพื้นที่การเกษตรใหม้คีวามอดุมสมบูรณ ์สามารถเพิม่ผลผลติ

 ไดอ้ย่างต่อเน่ือง

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ทรพัยากรที่ดินและน้ําไดร้บัการพฒันา               1,906,725,200 

208



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ทรพัยากรท่ีดินและน้ําไดร้บัการพฒันา 1,906,725,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 717,996,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 680,691,700           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 577,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 39,804,600             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,750,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,500,000              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1 แห่ง 240,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 35,376,800             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,615,500              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,000,000              บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 16,425,900             บาท

(11) วสัดกุารเกษตร 565,201,400           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 37,305,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 30,915,000             บาท

(2) ค่าประปา 1,797,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,592,900              บาท

2. งบลงทนุ 1,173,399,900         บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,173,399,900         บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 92,005,500             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 10,756,600             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,756,600             บาท

รวม 120 รายการ (รวม 386 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 47,594,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 38,587,000             บาท

รวม 44 รายการ (รวม 47 หน่วย)

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

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,214,000              บาท

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

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 4 จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 คนั 1,214,000              บาท

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

สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,214,000              บาท

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

จงัหวดัอทุยัธาน ี1 คนั 1,214,000              บาท
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(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

(7) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,700 ซซี ี

แบบ 6 ลอ้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั 1,017,000              บาท

(8) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซี

ซ ีแบบกระบะเหลก็ จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,920,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 1,476,800              บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,476,800              บาท

รวม 51 รายการ (รวม 95 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 9,304,100              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,866,100              บาท

รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ ศูนยป์ฏบิตักิารโครงการจดัการพฒันาทีด่นิ

หนองพลบั-กลดัหลวง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 

จงัหวดัราชบรุ)ี  1 คนั 1,538,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้  ขนาด 85 แรงมา้ จงัหวดั

กาํแพงเพชร 1 คนั 1,100,000              บาท

(4) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ จงัหวดัระนอง 1 

คนั 1,100,000              บาท

(5) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ จงัหวดัเชยีงราย 1

 คนั 1,100,000              บาท

(6) เครือ่งบดย่อยกิ่งไม ้จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,600,000              บาท

2.1.1.5 ครภุณัฑส์าํรวจ 1,371,200              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,371,200              บาท

รวม 14 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,502,800             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,302,800              บาท

รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(2) ถงัปฎกิรณ์ชวีภาพ สาํหรบัเลี้ยงจลุนิทรยี ์Fermentor for microbail culture

 จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,900,000              บาท

(3) เครือ่งตรวจสอบชนดิและปรมิาณแร่ธาต ุในดนิและปุ๋ย สาํนกังานพฒันาทีด่นิ

เขต 10 จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 3,500,000              บาท

(4) เครือ่งวเิคราะห ์C, H, N, S และ O จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 5,800,000              บาท

(5) ชดุเครือ่งกล ัน่ไนโตรเจน จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,081,394,400         บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,824,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย) 8,824,000              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,220,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,220,800             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5,492 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 10,614,400             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,614,400             บาท

รวม 26 รายการ (รวม 299,200 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าควบคมุงาน 7,273,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,273,000              บาท

รวม 54 รายการ (รวม 230,700 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,500,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,029,962,200         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,029,962,200         บาท

รวม 419 รายการ (รวม 320,289,402 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 15,328,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 15,328,500             บาท
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 297,019,600 บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2563)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.6800       111.6841    -             -             113.3641    

1.6800         111.6841      -              -              113.3641      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 11,500 10,950 10,950 10,950 10,950

 ( 9,649 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 307.6828      113.3641      113.4482     113.5364     113.6290      

ลา้นบาท 307.6828      113.3641      113.4482     113.5364     113.6290      

ลา้นบาท 3.2620         1.6800        1.7641       1.8523       1.9449        

ลา้นบาท 304.4208      111.6841      111.6841     111.6841     111.6841      

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการพฒันา

ตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการ

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาพื้นที่โครงการหลวง

                  761,660,500 

                  761,660,500 

 เพือ่ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิบนพื้นที่ที่มคีวามลาดชนั และฟ้ืนฟูดนิเพือ่เพิม่ความอดุมสมบูรณใ์หแ้ก่ดนิ

 และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดนิใหก้บัเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากที่ดนิ

 ไดอ้ย่างเหมาะสมและถกูตอ้ง เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิม่เติม

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                  113,364,100 

 พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย ์พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถงึพื้นที่แกไ้ขปญัหาการปลูกฝ่ิน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 113,364,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,680,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,680,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,125,000              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 555,000                บาท

2. งบลงทนุ 111,684,100           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 111,684,100           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 111,684,100           บาท

2.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 7,631,500              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,631,500              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 15,143 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,729,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,729,800              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 94,322,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 94,322,800             บาท

รวม 14 รายการ (รวม 11,061 หน่วย)
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  53,510,800 บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2563)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

53.5108      -              -             -             53.5108     

53.5108       -               -              -              53.5108       

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนดิพชื 5 5 5 5 5

 ( 5 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 102.5022      53.5108       56.1863      58.9956      61.9454       

ลา้นบาท 102.5022      53.5108       56.1863      58.9956      61.9454       

ลา้นบาท 102.5022      53.5108       56.1863      58.9956      61.9454       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนฐานขอ้มลูเพือ่รองรบัเขตเกษตร

เศรษฐกิจ

เชงิคุณภาพ : การจดัทาํฐานขอ้มลูมคีวามถกูตอ้งทาง

วชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. การจดัทาํฐานขอ้มลูเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  333,140,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 ท ัว่ประเทศ

                  333,140,300 

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

 เพือ่ศึกษาวเิคราะหต์วัแปรต่างๆ ท ัง้ดา้นกายภาพ ชวีภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ 

 ประกอบการจดัทาํและกาํหนดเขตการใชท้ี่ดนิรายพชื ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติที่เด่นชดัตามศกัยภาพ 

 และความเหมาะสมของที่ดนิ ซึ่งจะช่วยลดตน้ทุนการผลติใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งทางการคา้

 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่

สาํคญั 53,510,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 53,510,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,510,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 560,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,960,100             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,734,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,190,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 14,152,400             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 2,227,800              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,449,700              บาท

(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,922,300              บาท

(9) วสัดใุนการจดัทาํแผนที่ 6,640,000              บาท

(10) วสัดภุาพถ่ายดาวเทยีม 3,948,600              บาท

(11) วสัดภุาคสนาม 1,725,900              บาท
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บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

36.0862      -              -             -             36.0862     

36.0862       -               -              -              36.0862       

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่  - 10,000 10,000 10,000 10,000

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                36.0862       37.8905      39.7850      41.7742       

ลา้นบาท -                36.0862       37.8905      39.7850      41.7742       

ลา้นบาท -                36.0862       37.8905      39.7850      41.7742       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

  การผลติทางการเกษตรที่จาํเป็นสาํหรบัการผลติในระบบเกษตรอนิทรยี ์รวมถงึสามารถขยายช่องทางการตลาด 

  ดว้ยการพฒันาการผลติเขา้สู่มาตรฐานใหเ้ป็นที่ยอมรบัของผูบ้รโิภค

เกษตรอนิทรยีส์ามารถผ่านการรบัรองมาตรฐาน

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : พฒันากลุม่เกษตรกรใหท้าํการผลติ

ในระบบเกษตรอนิทรยีปี์ละไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : กลุม่เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

เกษตรอนิทรยี ์

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                  155,535,900 

                  155,535,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเกษตรอนิทรยี ์                   36,086,200 

 ท ัว่ประเทศ

- เพือ่ใหเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการไดร้บัองคค์วามรูเ้รื่องระบบการผลติเกษตรอนิทรยี ์ตามมาตรฐาน

  เกษตรอนิทรยีข์องประเทศไทย หรอืมาตรฐานเกษตรอนิทรยีจ์ากหน่วยตรวจรบัรองอื่นๆ ตามความเหมาะสม

- เพือ่ใหก้ลุม่เกษตรกรไดเ้ขา้ใจถงึหลกัการผลติในระบบเกษตรอนิทรยี ์ซึ่งสามารถนาํมาปรบัใชใ้นการพฒันา

  กลุม่ใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์PGS

- เพือ่พฒันากลุม่เกษตรกรใหเ้ขา้สู่ระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ด ้และใหก้ารสนบัสนุนปจัจยั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเกษตรอนิทรยี ์ 36,086,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 36,086,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,086,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,500,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 198,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,881,600              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,586,200              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 1,000,000              บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,400,000              บาท

(7) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,200,000              บาท

(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 597,600                บาท

(9) วสัดกุารเกษตร 16,722,800             บาท
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บาท

7.4.4.1   วตัถปุระสงค์

7.4.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.4.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

48.2085      -              -             -             48.2085     

48.2085       -               -              -              48.2085       

7.4.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่  - 46,750 46,750 46,750 46,750

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท -                48.2085       63.2189      66.3798      69.6988       

ลา้นบาท -                48.2085       63.2189      66.3798      69.6988       

ลา้นบาท -                48.2085       63.2189      66.3798      69.6988       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.4.4  โครงการที่ 4 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                   48,208,500 

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ไดร้บัการพฒันาตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ส่งเสรมิการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                  247,506,000 

 ท ัว่ประเทศ

                  247,506,000 

 เพือ่พฒันาคุณภาพดนิในพื้นที่โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรใหม้ศีกัยภาพ 

 มคีวามเหมาะสมในการผลติพชื และใชป้ระโยชนท์ี่ดนิไดอ้ย่างย ัง่ยนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 48,208,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 48,208,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,208,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,680,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 40,528,500             บาท
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บาท

7.4.5.1   วตัถปุระสงค์

7.4.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2561)

7.4.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              8.1000       -             -             8.1000       

-                8.1000        -              -              8.1000        

7.4.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชดุ  - 540 1,240  -  -

รอ้ยละ  - 100 100  -  -

ลา้นบาท -                8.1000         18.6000      -               -                

ลา้นบาท -                8.1000         18.6000      -               -                

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                8.1000        18.6000      -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑย์างพาราที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนในศูนยฝึ์กอบรมสมัมนาของกรมพฒันาที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรผูป้ลูกยางมคีวามพงึพอใจ

ในนโยบายส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

 อาคารฝึกอบรมสมัมนาของกรมพฒันาที่ดนิ 5 แห่ง

                   26,700,000 

                   26,700,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

- เพือ่จดัหาที่นอนพรอ้มหมอนยางพารา ใหแ้ก่อาคารฝึกอบรมของกรมพฒันาที่ดนิ

  แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา

7.4.5  โครงการที่ 5 :  โครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั                    8,100,000 

- เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิการใชย้างพาราภายในประเทศ และบรรเทาความเดอืดรอ้นจากภาวะราคายางตกตํา่
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 8,100,000 บาท

1. งบลงทนุ 8,100,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,100,000              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,100,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 8,100,000              บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,100,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 540 หน่วย)
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บาท

7.4.6.1   วตัถปุระสงค์

7.4.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.4.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

26.9500      -              -             -             26.9500     

26.9500       -               -              -              26.9500       

7.4.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง  - 77 77 77 77

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                26.9500       28.2975      29.7124      31.1980       

ลา้นบาท -                26.9500       28.2975      29.7124      31.1980       

ลา้นบาท -                26.9500       28.2975      29.7124      31.1980       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนธนาคารปุ๋ยอนิทรยีข์อง

กรมพฒันาที่ดนิที่ร่วมดาํเนินการธนาคารสนิคา้เกษตร

เชงิคุณภาพ : มกีารดาํเนินงานธนาคารปุ๋ยอนิทรยี ์

ไดต้ามมาตรฐานที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ธนาคารปุ๋ยอนิทรยี ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                  116,157,900 

                  116,157,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

                  26,950,000 

- ใหม้กีารดาํเนินการผลติและใชป้ระโยชนป์ุ๋ยอนิทรยีอ์ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

 ท ัว่ประเทศ

- เพือ่กระตุน้ใหเ้กษตรกรเหน็ความสาํคญัของวสัดุเหลอืใชใ้นการเกษตรและโรงงานอตุสาหกรรม

- ใหเ้กษตรกรลดการเผาดว้ยการนาํเอาวสัดุเหลอืใชจ้ากไร่นามาผลติปุ๋ยอนิทรยี ์ลดการใชปุ้๋ยเคม ีและเป็นการ

  ลดตน้ทุนในการผลติ

- เพือ่รณรงคส์่งเสรมิใหเ้กษตรกรทาํการเกษตรแบบเกษตรอนิทรยีใ์หม้ากขึ้น

7.4.6  โครงการที่ 6 :  โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 26,950,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 26,950,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,950,000             บาท

(1) วสัดกุารเกษตร 26,950,000             บาท
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บาท

7.4.7.1   วตัถปุระสงค์

7.4.7.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.7.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.4.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.8000      -              -             -             10.8000     

10.8000       -               -              -              10.8000       

7.4.7.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 882 882 882 882

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                10.8000       11.3400      11.9070      12.5024       

ลา้นบาท -                10.8000       11.3400      11.9070      12.5024       

ลา้นบาท -                10.8000       11.3400      11.9070      12.5024       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูท้ี่มกีิจกรรมของ

กรมพฒันาที่ดนิร่วมดาํเนินการ

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรไดร้บัความรูด้า้นการ

พฒันาที่ดนิอย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   46,549,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                  10,800,000 

- เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การบรหิารจดัการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมท ัง้

 ท ัว่ประเทศ

                   46,549,400 

  การใหบ้รกิารทางการเกษตร และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารในพื้นที่

- เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแกไ้ขปญัหา และพฒันาการเกษตรในพื้นที่

7.4.7  โครงการที่ 7 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

10,800,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,800,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,800,000             บาท

(1) วสัดกุารเกษตร 10,800,000             บาท

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

2. กาํหนดและกาํกบัดูแลมาตรฐานระบบการผลติและผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ พฒันาระบบ

   การตรวจรบัรองสนิคา้เกษตรดา้นพชืใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

3. อนุรกัษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพดา้นพชื แมลงและจลุนิทรยี ์

4. กาํกบั ดูแล และพฒันากฎหมายทีก่รมวชิาการเกษตรรบัผดิชอบ

กรมวชิาการเกษตรเป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นพชื เครื่องจกัรกลการเกษตร และเป็น

ศูนยก์ลางรบัรองตามมาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นพชืในระดบัสากลบนพื้นฐานการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

1. สรา้งและถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจิยัดา้นพชืและเครื่องจกัรกลการเกษตรสู่กลุม่เป้าหมาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวชิาการเกษตร

3,476,172,900              

3,400,571,700              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,476.1729     3,400.5717     4,201.7775     4,093.7226     4,204.6661     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,476.1729     3,400.5717     4,201.7775     4,093.7226     4,204.6661     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,211.2244     2,187.4138     2,413.5950     2,534.0282     2,660.4835     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท  -  -  -  -  -

2. เกษตรกรไดพ้นัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนชนิดพชืและปจัจยั

การผลติ

ชนิด 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนพนัธุพ์ชืปจัจยัการ

ผลติที่ผลติไดม้คุีณภาพตรงตามมาตรฐานการ

ผลติและพรอ้มที่จะนาํไปขยายผลไดไ้ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 264.4510     271.2393     331.9863     327.5857     343.9650     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. แหล่งผลติ ปจัจยัการผลติ ผลผลติ  และ

ผลติภณัฑเ์กษตรมีคุณภาพปลอดภยัต่อ

ผูบ้รโิภคตามมาตรฐานและสอดคลอ้งตาม 

พ.ร.บ. ที่กรมวชิาการเกษตร กาํกบั ดูแล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนระบบการบรกิาร 

E-Service สาํหรบัใหป้ระชาชนหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนเขา้ใชง้านไดร้บัการพฒันา

ระบบ 2 2  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนแหลง่ผลติที่ไดร้บั

การตรวจสอบ เพือ่รบัรองมาตรฐานตามระบบ

การจดัการคุณภาพ GAP พชื

ฟารม์ 19,740 19,740 27,100 27,500 28,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนแหลง่ผลติที่ไดร้บั

การตรวจสอบ เพือ่รบัรองมาตรฐานตามระบบ

เกษตรอนิทรยี ์

ฟารม์ 1,500 1,500 1,700 1,700 1,800

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนปจัจยัการผลติ 

และผลติภณัฑเ์กษตรที่ตรวจรบัรองตามมาตร 

ฐานที่กรมวชิาการเกษตรกาํกบั

ตวัอย่าง/

ราย/ฉบบั

129,740/

42,000/

263,200

129,320/

42,000/

262,000

134,000/

42,000/

300,000

134,000/

42,000/

300,000

134,000/

42,000/

300,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนสนิคา้เกษตรที่ผ่าน

การตรวจสอบรบัรองและไม่ถกูส่งกลบัจาก

ต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 325.7575     370.6712     467.9250     491.3212     515.8873     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เกษตรกรมีความรูม้ีความเขา้ใจในการผลติ

พชืและทกัษะดา้นพชื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นพชื

ราย 13,000 12,000 13,000 13,000 13,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพื้นที่จดัทาํแปลง

ตน้แบบ

ไร่ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนเกษตรกร

ผูร้บับรกิารไดร้บัการพฒันาความรูเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 102.8756     98.4707       119.1235     125.0797     131.3337     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. เป็นศูนยก์ลางพฒันาเมลด็พนัธุพ์ชืและการ

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี่เกี่ยวกบัเมลด็พนัธุ ์

พชืท ัง้ระบบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลติเมลด็พนัธุพ์ชื

พนัธุด์เีพือ่ใชภ้ายในประเทศและส่งออก

ตนั/กลุม่

พชื

150/2 150/2 500/2  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนหน่วยงานที่ไดร้บั

การพฒันาใหเ้ป็นหน่วยตรวจรบัรองคุณภาพ

เมลด็พนัธุต์ามมาตรฐานสากล

หน่วยงาน 1 1 3  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเมลด็พนัธุท์ี่ไดร้บั

การตรวจสอบมาตรฐาน เพือ่ออกใบรบัรอง

ตวัอย่าง 1,000 2,000 3,000  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนหมู่บา้นที่ผลติ

เมลด็พนัธุข์า้วโพดได ้

หมู่บา้น/ไร่ 3/60 3/60 3/60  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนศูนยข์ยายพนัธุ ์

เมลด็พนัธุพ์ชืที่จดัสรา้ง

แห่ง  - 5  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.7587       55.1188       79.4955       -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. เกษตรกรสามารถผลติสนิคา้เกษตรที่มี

คุณภาพ มาตรฐานปลอดภยั ตามระบบการ

จดัการคุณภาพพชืที่เหมาะสม GAP

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนแหลง่ผลติที่ไดร้บั

การตรวจสอบเพือ่รบัรองมาตรฐานตามระบบ

การจดัการคุณภาพ GAP พชื (ผกั/ผลไม)้

ฟารม์ 70,870 70,870 83,000  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโรงคดับรรจ/ุแปร

รูปที่ไดร้บัการตรวจสอบเพือ่รบัรองตาม

มาตรฐานจดัการตามระบบ GMP

โรงงาน 600 600 760  -  -
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนหอ้งปฏบิตัิการ

ตรวจสอบสนิคา้เกษตรและปจัจยัการผลติที่

ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานสากล

หอ้ง

ปฏบิตัิการ

10 10 10  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 130.5538     130.0270     203.2637     -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. เกษตรกรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูใ้นการ

ผลติพชืเศรษฐกจิที่สาํคญั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพื้นที่จดัทาํแปลง

ตน้แบบการเพิม่ประสทิธภิาพ

ไร่ 1,000 1,200 1,500 2,000  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพื้นที่จดัทาํแปลง

ศูนยเ์รยีนรูเ้พิม่ประสทิธภิาพ

ไร่ 100 100 200 200  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.8406       18.4775       22.0113       23.1119       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. งานวจิยัดา้นพชืไดร้บัการสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพนัธุกรรมพชื

จลุนิทรยี ์เหด็ แมลงที่อนุรกัษไ์วใ้ชป้ระโยชน์

สายพนัธุ ์ 40,000 36,500 40,000 40,000 40,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนแผนวจิยัหลกัที่

ดาํเนินการ

แผนวจิยั

หลกั/แผน

งานวจิยั

และ

โครงการ

วจิยัเดี่ยว

3/137 3/155 3/210 3/212 3/212

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 384.7113     223.3906     501.5842     526.6633     552.9966     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. สนบัสนุนขอ้มูลวชิาการในการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลติสนิคา้เกษตรดา้นพชื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรผูน้าํใน

ศูนยเ์รยีนรูไ้ดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นพชื

ราย  - 12,000 15,500 16,000  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเอกสารวชิาการ

เทคโนโลยกีารผลติพชื 16 ชนิดที่สนบัสนุนศูนย์

เรยีนรู ้

เลม่  - 30,000 65,000 70,000  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               33.0813       45.3075       47.5728       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. เกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

ผลติพชืในพื้นที่แปลงใหญ่
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชเ้ครื่องจกัรกล

การเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่

ราย  - 2,000 3,500 4,000  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพื้นที่ใชเ้ทคโนโลยี

เครื่องจกัรกลการเกษตร

ไร่  - 2,000 3,000 3,000  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               12.6815       17.4855       18.3598       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร

130,027,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 963,771,800                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 249,386,100                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

119,359,100                     

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,187,413,800               

2. แผนงานพื้นฐาน 963,771,800                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,129.9227   952.9649     299.4963     5.3873        12.8005       3,400.5717   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 2,129.9227   57.4911       -               -               -               2,187.4138   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               682.2608     263.3232     5.3873        12.8005       963.7718     

ผลผลติที่ 1 : งานวจิยัดา้นพชืและ

เทคโนโลยกีารเกษตร

             -          88.3080      116.8948         5.3873        12.8005      223.3906 

ผลผลติที่ 2 : พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ              -        212.8122        58.4271              -                -        271.2393 

ผลผลติที่ 3 : สนิคา้เกษตรมคุีณภาพได ้

มาตรฐาน

             -        282.9109        87.7603              -                -        370.6712 

ผลผลติที่ 4 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพ

             -          98.2297         0.2410              -                -          98.4707 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               100.9512     18.4079       -               -               119.3591     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเป็น

ศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืรองรบั

ประชาคมอาเซยีน

             -          36.7109        18.4079              -                -          55.1188 

โครงการที่ 2 : โครงการบรหิารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

             -          18.4775              -                -                -          18.4775 

โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -          12.6815              -                -                -          12.6815 

โครงการที่ 4 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -          33.0813              -                -                -          33.0813 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ

ประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่า

สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

-               112.2618     17.7652       -               -               130.0270     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

สนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

             -        112.2618        17.7652              -                -        130.0270 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

2,211.2244       2,187.4138       2,413.5950       2,534.0282       2,660.4835       

2,211.2244       2,187.4138       2,413.5950       2,534.0282       2,660.4835       

2,152.8437       2,129.9227       2,348.0621       2,465.4649       2,588.7384       

58.3807          57.4911          65.5329          68.5633          71.7451          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        2,187,413,800 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,187,413,800 บาท

1. งบบคุลากร 2,129,922,700         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,042,956,100         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 779,431,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 263,524,200           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,086,966,600         บาท

2. งบดาํเนินงาน 57,491,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 57,491,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,846,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 54,348,300             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

88.3080      116.8948  5.3873      12.8005    223.3906   

25.8591       -              -              -              25.8591      

62.4489       116.8948    5.3873       12.8005      197.5315     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แผนวจิยัหลกั/

แผนงานวจิยั

และ

โครงการวจิยั

เดีย่ว

3/137

 ( 3/137 )

3/155 3/210 3/212 3/212

สายพนัธุ์ 40,000

 ( 35,688 )

36,500 40,000 40,000 40,000

ลา้นบาท 384.7113      223.3906    501.5842     526.6633     552.9966     

ลา้นบาท 384.7113      223.3906    501.5842     526.6633     552.9966     

ลา้นบาท 110.0053      88.3080      501.5842     526.6633     552.9966     

ลา้นบาท 172.7648      116.8948    -              -              -              

ลา้นบาท 8.2723         5.3873       -              -              -              

ลา้นบาท 93.6689       12.8005      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแผนวจิยัหลกัที่ดาํเนินการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพนัธุกรรมพชื จลุนิทรยี ์เหด็ แมลง

ที่อนุรกัษไ์วใ้ชป้ระโยชน์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

2. วจิยัและพฒันา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

  - เพือ่ใหไ้ดพ้นัธุพ์ชื และเทคโนโลยกีารเกษตรที่ไดผ้ลผลติสูง มคุีณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด  

  - เพือ่รวบรวมพนัธุพ์ชื แมลง และจลุนิทรยี ์เพือ่ใชใ้นการพฒันางานวจิยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารความหลากหลายทางชวีภาพ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  963,771,800 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร                  223,390,600 

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 223,390,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 88,308,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,308,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,247,900              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,000,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,500,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 72,000                  บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 27,380,500             บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 963,500                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,500,000              บาท

(11) วสัดกุารเกษตร 4,144,100              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 40,000,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 30,000,000             บาท

(2) ค่าประปา 2,500,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 7,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 116,894,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 116,894,800           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 85,074,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 158,500                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 158,500                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 6,604,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,404,800              บาท

รวม 21 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาด 85 แรงมา้ ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ตาํบลลาดกระทงิ 

อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 คนั 1,100,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลสุขสาํราญ 

อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 78,311,500             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 36,060,900             บาท

รวม 144 รายการ (รวม 230 หน่วย)

(2) ชดุเพาะเลี้ยงเซลลจ์ลุนิทรยี ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 

1 ชดุ 2,663,000              บาท
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(3) ชดุสกดัสารโดยใชค้วามดนัและอณุหภมูสูิง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,478,000              บาท

(4) เครือ่งวเิคราะหไ์ขมนั แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,188,000              บาท

(5) เครือ่งทาํแหง้แบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 

1 เครือ่ง 1,897,000              บาท

(6) เครือ่งผสมกา๊ซในถงุบรรจภุณัฑ ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,588,000              บาท

(7) เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจน/โปรตนี ตาํบลท่าอแุท 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 เครือ่ง 2,247,000              บาท

(8) เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณสารอนิทรยีโ์ดยเทคนคิ NIRS ตาํบลท่าอแุท 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 เครือ่ง 3,768,400              บาท

(9) เครือ่งตรวจสอบการเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอในสภาพจรงิ ตาํบลท่าอแุท 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(10) เครือ่งวเิคราะหไ์ขมนั ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี3 เครือ่ง 5,938,500              บาท

(11) ชดุเครือ่งมอืวเิคราะหโ์ลหะในดนิและพชื ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 2,120,000              บาท

(12) เครือ่งวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชื ตาํบลบางหลวง อาํเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(13) เครือ่งวเิคราะหห์าปรมิาณโลหะหนกัดว้ยวธิอีะตอมมกิ แอบซอรพ์ชนั

สเปกโตรมเิตอร ์ชนดิเฟลม เอเอ (Atomic Absorption System) 

ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 1,198,400              บาท

(14) เครือ่งวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชื ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(15) เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในดนิและพชื  ตาํบลหว้ยโป่ง 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 1,200,000              บาท

(16) เครือ่งวดัความหนดืแบบรวดเรว็ ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัระยอง 1 เครือ่ง 2,559,000              บาท

(17) เครือ่งสกดัไขมนัแบบอตัโนมตั ิตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 2,086,500              บาท

(18) ชดุตรวจสารพนัธุกรรมทางชวีโมเลกลุ ตาํบลหนองไผ่ อาํเภอเมอืง

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 ชดุ 1,318,800              บาท

(19) เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,820,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารตรวจสอบปจัจยัการผลติทางการเกษตร ตาํบลท่าอแุท

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

800,000                บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,020,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,020,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 5,387,300              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,387,300              บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิชมรมมะพรา้วแห่งเอเชยีและแปซฟิิก (Asian and Pacific 

Coconut Community : APCC) 698,500                บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมพชืสวนระหวา่งประเทศ (International Society for  

Horticultural  Science : ISHS) 10,700                  บาท

3)  ค่าบาํรงุสมาคม (International Association of Horticultural Producers : 

IAHP) 58,500                  บาท

4) ค่าบาํรงุกลุม่ทีป่รกึษาวา่ดว้ยการวจิยัการเกษตรระหวา่งประเทศ (Consultative 

Group on International Agricultural Research : CGIAR) 3,500,000              บาท

5) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมเอเซยีและแปซฟิิกดา้นสถาบนัวจิยัเกษตร (Asia - Pacific 

Association of Agricultural Research Institutions: APAARI) 350,000                บาท

6) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมทดสอบเมลด็พนัธุร์ะหวา่งประเทศ (International Seed 

Testing Association : ISTA) 400,000                บาท

7) ค่าบาํรงุสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant

Taxonomy 9,600                   บาท

8) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมเมลด็พนัธุแ์ห่งภาคพื้นเอเซยีและแปซฟิิก (The  Asia & 

Pacific Seed Association : APSA) 10,000                  บาท

9) ค่าบาํรงุสมาชกิ Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific :

 RENPAP 350,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 12,800,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 12,800,500             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

212.8122    58.4271    -             -             271.2393   

212.8122      58.4271      -              -              271.2393     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนดิ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 264.4510      271.2393    331.9863     327.5857     343.9650     

ลา้นบาท 264.4510      271.2393    331.9863     327.5857     343.9650     

ลา้นบาท 238.6486      212.8122    331.9863     327.5857     343.9650     

ลา้นบาท 25.8024       58.4271      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชนิดพชืและปจัจยัการผลติ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนพนัธุพ์ชืปจัจยัการผลติที่ผลติไดม้ี

คุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลติและพรอ้มที่จะนาํไป

ขยายผลไดไ้ม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ                  271,239,300 

  - เพือ่ผลติพนัธุพ์ชืคุณภาพดใีหแ้ก่กรมส่งเสรมิการเกษตร และกรมส่งเสรมิสหกรณเ์พือ่นาํไปผลติพนัธุข์ยายและ

พนัธุจ์าํหน่ายใหแ้ก่เกษตรกร  

  - เพือ่ผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติคุณภาพดไีวร้องรบังานวจิยัของหน่วยงานภายในและภายนอก

กรมวชิาการเกษตร  

  - เพือ่สาํรองพนัธุพ์ชืในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภยัธรรมชาติ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 271,239,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 212,812,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 192,812,200           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,004,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,022,800              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,208,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 558,300                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,394,900              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 65,445,500             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 431,900                บาท

(8) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 288,200                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 447,200                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,253,600             บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 335,500                บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 303,500                บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 303,500                บาท

(14) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 590,900                บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,049,500              บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 111,800                บาท

(17) วสัดกุารเกษตร 103,470,700           บาท

(18) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 590,900                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,000,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 15,000,000             บาท

(2) ค่าประปา 2,500,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 58,427,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 58,427,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 32,095,300             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 821,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 72,500                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 72,500                  บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
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2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 25,872,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,172,300              บาท

รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,100,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาํบลโนนโพธิ์ 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 คนั 1,100,000              บาท

(4) ชดุปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ ์ตาํบลโคกตูม อาํเภอเมอืงลพบรุ ี

จงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ 4,300,000              บาท

(5) ชดุปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ ์ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 

1 ชดุ 4,300,000              บาท

(6) ชดุปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ ์ตาํบลปลาบ่า อาํเภอภเูรอื จงัหวดัเลย 1 ชดุ 4,300,000              บาท

(7) ชดุปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ ์ตาํบลฟ้าหยาด อาํเภอมหาชนะชยั 

จงัหวดัยโสธร 1 ชดุ 4,300,000              บาท

(8) ชดุปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ ์ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 4,300,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,329,500              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,129,500              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) เครือ่งวดัอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชืพรอ้มระบบควบคมุ

สภาพแวดลอ้มและชดุศึกษาการหายใจของเมลด็พนัธุพ์ชื ตาํบลหนองหาร

อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 2 ชดุ 3,200,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,331,800             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

24,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,765,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,765,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 566,800                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 566,800                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

282.9109    87.7603    -             -             370.6712   

58.8409       -              -              -              58.8409      

224.0700      87.7603      -              -              311.8303     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฟารม์ 19,740

 ( 6,027 )

19,740 27,100 27,500 28,000

ฟารม์ 1,500

( 1,843 )

1,500 1,700 1,700 1,800

ตวัอย่าง/ราย/

ฉบบั

129,740/

42,000/

263,200

( 224,911/

87,373/

279,556 )

129,320/

42,000/

262,000

134,000/

42,000/

300,000

134,000/

42,000/

300,000

134,000/

42,000/

300,000

รอ้ยละ 95

 ( - )

95 95 95 95

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ผลติที่ไดร้บัการตรวจสอบ 

เพือ่รบัรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอนิทรยี ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนปจัจยัการผลติและผลติภณัฑ์

เกษตรที่ตรวจรบัรองตามมาตรฐานที่กรม

วชิาการเกษตรกาํกบั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนสนิคา้เกษตรที่ผ่านการตรวจสอบ

รบัรองและไม่ถกูส่งกลบัจากต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ผลติที่ไดร้บัการตรวจสอบ 

เพือ่รบัรองมาตรฐานตามระบบการจดัการคุณภาพ GAP

 พชื

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดทะเบยีนตรวจสอบ รบัรองแหลง่ผลติพชื/โรงงานแปรรูป/โรงรม

2. การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมกาํกบั

ดูแลตาม พ.ร.บ.

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน                  370,671,200 

  - เพือ่ยกระดบัดา้นมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภยัของสนิคา้เกษตรและอาหารของประเทศไทย 

    เพือ่ประโยชนท์ ัง้ของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคภายในประเทศ และของผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศ  

  - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนัดา้นสนิคา้เกษตรและอาหารของประเทศอย่างย ัง่ยนื โดยการใชม้าตรฐาน     

คุณภาพและความปลอดภยั

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 325.7575      370.6712    467.9250     491.3212     515.8873     

ลา้นบาท 325.7575      370.6712    467.9250     491.3212     515.8873     

ลา้นบาท 256.3039      282.9109    467.9250     491.3212     515.8873     

ลา้นบาท 69.4536       87.7603      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 370,671,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 282,910,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 234,310,900           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 665,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 16,214,900             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,676,800              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 12,293,100             บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 67,053,800             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 866,200                บาท

(7) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 3,141,100              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 2,247,800              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 12,462,100             บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 4,233,600              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 458,900                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,323,100              บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 4,969,400              บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 79,948,700             บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,415,400              บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,500,000              บาท

(17) วสัดกุารเกษตร 11,352,000             บาท

(18) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 489,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 48,600,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 33,600,000             บาท

(2) ค่าประปา 7,000,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 8,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 87,760,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 87,760,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 87,760,300             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 821,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,666,900              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,895,300              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 215 หน่วย)

(2) ชดุพฒันาโปรแกรมสาํหรบัระบบสมองกลฝงัตวั แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,771,600              บาท
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2.1.1.3 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 8,346,000              บาท

(1) ระบบสาํรองไฟฟ้าอาคารปฏบิตักิาร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 KVA 

ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 8,346,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 73,926,400             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 27,157,200             บาท

รวม 77 รายการ (รวม 173 หน่วย)

(2) เครือ่งวเิคราะหช์นดิของจลุนิทรยี ์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร

 1 เครือ่ง 9,630,000              บาท

(3) เครือ่งโครมาโตกราฟประสทิธภิาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,500,000              บาท

(4) เครือ่งวดัประสทิธภิาพการตรงึไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,000,000              บาท

(5) เครือ่งวเิคราะหธ์าตอุาหารในตวัอย่างปุ๋ย ดนิและพชื แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,140,000              บาท

(6) ถงัเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาด 600 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 ถงั 2,461,000              บาท

(7) เครือ่งสกดัสารโดยวธิโีครมาโตกราฟ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,800,000              บาท

(8) เครือ่งวเิคราะหช์นดิและปรมิาณสารโดยใชแ้สงอนิฟาเรด (FT-IR 

Spectrometer) แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,650,000              บาท

(9) เครือ่งย่อยสารระบบไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,926,000              บาท

(10) เครือ่งวเิคราะหป์รอทแบบอตัโนมตั ิแขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,605,000              บาท

(11) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าธาตโุลหะปรมิาณนอ้ยและสาร Speciation 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 10,700,000             บาท

(12) เครือ่งถ่ายภาพและวเิคราะหแ์ถบสารพนัธุกรรม แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,600,000              บาท

(13) เครือ่งระเหยสารแบบเขย่า ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 

1 เครือ่ง 1,137,200              บาท

(14) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปรมิาณธาตโุลหะ (Inductive Coupled Plasma 

Optical Emission Spectrophotometer : ICP) ตาํบลท่าชา้ง 

อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 3,500,000              บาท

(15) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปรมิาณโลหะดว้ยเทคนคิอะตอมมกิ แอบซอรพ์ชนัแบบ

เปลวไฟ (Atomic Absorption Spectrophotometer Type Flame AAS) 

ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 2,120,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

98.2297      0.2410     -             -             98.4707    

98.2297       0.2410       -              -              98.4707      

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 13,000

( 13,200 )

12,000 13,000 13,000 13,000

ไร่ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 4,250 )

รอ้ยละ 90

 ( - )

90 90 90 90

ลา้นบาท 102.8756      98.4707      119.1235     125.0797     131.3337     

ลา้นบาท 102.8756      98.4707      119.1235     125.0797     131.3337     

ลา้นบาท 101.4797      98.2297      119.1235     125.0797     131.3337     

ลา้นบาท 1.3959         0.2410       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่จดัทาํแปลงตน้แบบ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนเกษตรกรผูร้บับรกิารไดร้บัการ

พฒันาความรูเ้พิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการใหบ้รกิารทาง

วชิาการดา้นพชื

  - เพือ่ทดสอบพฒันาการผลติพชืที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่   

  - เพือ่เป็นแปลงตน้แบบในการเรยีนรู ้

  - เพือ่ใหเ้กษตรกรมอีาชพีและมคีวามเป็นอยู่อย่างพอเพยีง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร/ิโครงการพเิศษ

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ                   98,470,700 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ 98,470,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 98,229,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 88,229,700             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,235,100             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 581,500                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 217,800                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 200,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,792,900             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,154,200              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,644,500              บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 772,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 135,000                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 63,000                  บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 299,500                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 10,166,300             บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 41,167,900             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,000,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 241,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 241,000                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 241,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 241,000                บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 241,000                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

36.7109      18.4079    -             -             55.1188    

21.2109       18.4079      -              -              39.6188      

3.0000         -              -              -              3.0000       

12.5000       -              -              -              12.5000      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตนั/กลุม่พชื 150/2

 ( 100.2/2 )

150/2 500/2  -  -

หน่วยงาน 1

( 1 )

1 3  -  -

หมูบ่า้น/ไร่ 3/60 3/60 3/60  -  -

 ( 3/60 )

ตวัอย่าง 1,000

( 548 )

2,000 3,000  -  -

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยงานที่ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็น

หน่วยตรวจรบัรองคุณภาพเมลด็พนัธุต์ามมาตรฐานสากล

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหมู่บา้นที่ผลติเมลด็พนัธุข์า้วโพดได ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเมลด็พนัธุท์ี่ไดร้บัการตรวจสอบ

มาตรฐาน เพือ่ออกใบรบัรอง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติเมลด็พนัธุพ์ชืพนัธุด์เีพือ่ใช ้

ภายในประเทศและส่งออก

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคม

อาเซยีน

2. หมู่บา้นผลติเมลด็พนัธุข์า้วโพด

3. ศูนยข์ยายเมลด็พนัธุพ์ชื

  - เพือ่ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง (Hub) เมลด็พนัธุเ์ขตรอ้นของเอเชยี 

  - เป็นศูนยก์ลางการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบัเมลด็พนัธุท์ ัง้ระบบ 

  - เพือ่ผลติเมลด็พนัธุพ์ชืสาํหรบัปรบัเปลีย่นใหเ้กษตกรในพื้นที่ที่มคีวามเหมาะสมใชเ้มลด็พนัธุพ์ชื

    ในการเพาะปลูก

 ศูนยเ์มลด็พนัธุพ์ชื และศูุนยข์ยายพนัธุพ์ชื 10 แห่ง

                  262,664,800 

                  262,664,800 

หน่วย:ลา้นบาท

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

                 119,359,100 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืรองรบัประชาคม

อาเซียน

                  55,118,800 

249



เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง  - 5  -  -  -

ลา้นบาท 127.9205      55.1188      79.4955      -               -               

ลา้นบาท 127.9205      55.1188      79.4955      -               -               

ลา้นบาท 111.3377      36.7109      79.4955      -              -              

ลา้นบาท 16.5828       18.4079      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยข์ยายพนัธุเ์มลด็พนัธุพ์ชื

ที่จดัสรา้ง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชื

รองรบัประชาคมอาเซียน 55,118,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 36,710,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,710,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,485,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,422,400              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,100,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 763,700                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,959,800             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 1,007,900              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,397,200              บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 553,700                บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,334,600              บาท

(10) วสัดกุารเกษตร 10,461,800             บาท

(11) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,224,000              บาท

2. งบลงทนุ 18,407,900             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,407,900             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 16,826,200             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,610,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,610,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 1,349,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,349,800              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 670,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 670,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 12,196,400             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,776,400              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) เครือ่งเพิม่ปรมิาณวเิคราะหแ์ละตรวจสอบสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ 

ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(3) เครือ่งวเิคราะหข์นาดสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตั ิตาํบลวงัทอง 

อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครือ่ง 2,700,000              บาท
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(4) เครือ่งวดัปรมิาณองคป์ระกอบในเมลด็พนัธุ ์ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครือ่ง 2,520,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,581,700              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 648,700                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

648,700                บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 150,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 150,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 783,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 783,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2562)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

18.4775      -            -             -             18.4775    

18.4775       -              -              -              18.4775      

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 1,000

( 1,173 )

1,200 1,500 2,000  -

ไร่ 100

( 161 )

100 200 200  -

ลา้นบาท 47.3387        18.4775      22.0113      23.1119      -               

ลา้นบาท 47.3387        18.4775      22.0113      23.1119      -               

ลา้นบาท 47.3387       18.4775      22.0113      23.1119      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่จดัทาํแปลงตน้แบบการเพิม่

ประสทิธภิาพ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่จดัทาํแปลงศูนยเ์รยีนรูเ้พิม่

ประสทิธภิาพ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. บรหิารจดัการเขตเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  110,939,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ที่สาํคญั

                  18,477,500 

  - เพือ่พฒันาเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการและเกษตรกรตน้แบบใหม้คีวามรูท้างเทคโนโลยี

    การผลติพชือย่างถกูตอ้งเหมาะสมและสามารถนาํไปใชถ้่ายทอดได ้

  - เพือ่พฒันาใหเ้กษตรกรมศีกัยภาพในดา้นการผลติสนิคา้เกษตรที่มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ          

เกษตรกรในพื้นที่ Zoning

 หน่วยงานในกรมวชิาการเกษตร

                  110,939,400 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบั

สนิคา้เกษตรที่สาํคญั 18,477,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,477,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,477,500             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 504,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,310,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 504,500                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 336,300                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,404,300              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 336,300                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,400,000              บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 336,300                บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 840,800                บาท

(10) วสัดกุารเกษตร 6,000,000              บาท

(11) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 504,500                บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2562)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

12.6815      -            -             -             12.6815    

12.6815       -              -              -              12.6815      

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 2,000 3,500 4,000  -

ไร่  - 2,000 3,000 3,000  -

ลา้นบาท -                12.6815      17.4855      18.3598      -               

ลา้นบาท -                12.6815      17.4855      18.3598      -               

ลา้นบาท -                12.6815      17.4855      18.3598      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรในพื้นที่

แปลงใหญ่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ใชเ้ทคโนโลยเีครื่องจกัรกล

การเกษตร

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรในพื้นที่

แปลงใหญ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   48,526,800 

                   48,526,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                   12,681,500 

  - เพือ่บูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลติ การเพิม่ผลผลติต่อหน่วยและการเพิม่           

คุณภาพของผลผลติพชืจากผลงานวจิยัของกรมวชิาการเกษตรสู่กลุม่เป้าหมาย 

  - เพือ่พฒันาเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั เกษตรกรผูน้าํและเกษตรกรใหม้คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยกีารผลติ       

พชือย่างถกูตอ้ง 

  - เพือ่พฒันาเกษตรกรใหม้ศีกัยภาพในดา้นการผลติสนิคา้เกษตร

 พื้นที่ระบบการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,681,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,681,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,681,500             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,008,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,962,400              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,097,400              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 419,200                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 23,500                  บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,256,700              บาท

(7) วสัดกุ่อสรา้ง 17,800                  บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 964,700                บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,078,000              บาท

(10) วสัดกุารเกษตร 2,848,900              บาท

(11) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,004,100              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2562)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

33.0813      -            -             -             33.0813    

33.0813       -              -              -              33.0813      

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 12,000 15,500 16,000  -

เลม่  - 30,000 65,000 70,000  -

ลา้นบาท -                33.0813      45.3075      47.5728      -               

ลา้นบาท -                33.0813      45.3075      47.5728      -               

ลา้นบาท -                33.0813      45.3075      47.5728      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรผูน้าํในศูนยเ์รยีนรูไ้ดร้บั

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นพชื

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเอกสารวชิาการเทคโนโลยกีารผลติ

พชื 16 ชนิดที่สนบัสนุนศูนยเ์รยีนรู ้

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

 ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใน 16 ชนิดพชื

                  125,961,600 

                  125,961,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                   33,081,300 

  - เพือ่บูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชือย่างถกูตอ้งและเหมาะสม จากผลงานวจิยัของ

    กรมวชิาการเกษตรสู่เป้าหมาย 

  - เพือ่พฒันาเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั เกษตรกรผูน้าํและเกษตรกรใหม้คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยกีารผลติ       

พชือย่างถกูตอ้งเหมาะสมและสามารถไปถ่ายทอดได ้ 

  - เพือ่พฒันาเกษตรกรผูน้าํในศูนยเ์รยีนรู ้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหม้ศีกัยภาพในดา้นการผลติสนิคา้

    เกษตรและถ่ายทอดสู่เกษตรกรเครอืข่ายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร 33,081,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 33,081,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,081,300             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 928,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,003,600              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40,800                  บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,415,700             บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 750,400                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,855,100              บาท

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 465,600                บาท

(8) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,019,400              บาท

(9) วสัดกุารเกษตร 13,041,900             บาท

(10) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 560,800                บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

112.2618    17.7652    -             -             130.0270   

112.2618      17.7652      -              -              130.0270     

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฟารม์ 70,870

( 15,178 )

70,870 83,000  -  -

โรงงาน 600

 ( 369 )

600 760  -  -

หอ้งปฏบิตักิาร 10

( 10 )

10 10

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่ผลติที่ไดร้บัการตรวจสอบเพือ่

รบัรองมาตรฐานตามระบบการจดัการคุณภาพ GAP พชื 

(ผกั/ผลไม)้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงคดับรรจ/ุแปรรูปที่ไดร้บัการ

ตรวจสอบเพือ่รบัรองตามมาตรฐานการจดัการตามระบบ

 GMP

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบสนิคา้

เกษตรและปจัจยัการผลติที่ไดร้บัการพฒันาตาม

มาตรฐานสากล

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

  - เพือ่ใหส้นิคา้เกษตรดา้นพชืที่ผลติไดม้มีาตรฐานตามระบบการจดัการคุณภาพ GAP (Good Agricultural 

    Practice) 

  - เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพตามหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัิที่ดสีาํหรบัโรงงานแปรรูป ผกั ผลไม ้และธญัพชื

    (Good Manufacturing Practice : GMP) 

  - เพือ่พฒันาหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบวเิคราะหส์นิคา้เกษตรและปจัจยัการผลติใหไ้ดม้าตรฐานสากล

 พื้นที่หน่วยงานในภมูภิาคของกรมวชิาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

                1,319,524,000 

                1,319,524,000 

หน่วย:ลา้นบาท

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่าสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม

อาหาร

                 130,027,000 

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน                  130,027,000 

259



เริ่มตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 986.2333      130.0270    203.2637     -               -               

ลา้นบาท 986.2333      130.0270    203.2637     -               -               

ลา้นบาท 983.9845      112.2618    203.2637     -              -              

ลา้นบาท 2.2488         17.7652      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน 130,027,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 112,261,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,261,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,079,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,674,200              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,308,600              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 629,800                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,583,700             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 1,679,000              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 15,000,000             บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,108,200              บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 28,000,000             บาท

(10) วสัดกุารเกษตร 29,623,000             บาท

(11) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,576,200              บาท

2. งบลงทนุ 17,765,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 17,765,200             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 17,765,200             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 821,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,944,200             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,958,600              บาท

รวม 15 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) เครือ่งย่อยไนโตรเจน ตาํบลแม่เหยีะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 2,169,000              บาท

(3) เครือ่งตรวจสอบชนดิและปรมิาณธาตใุนดนิและพชื (ICP-OES) 

ตาํบลแม่เหยีะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 3,800,000              บาท

(4) เครือ่งวดัการดูดกลนืแสงพรอ้มชดุดูดสารละลาย (UV-Visble 

Spectrophotometer) ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(5) เครือ่งย่อยสลายตวัอย่างระบบไมโครเวฟ ตาํบลบางหลวง อาํเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท 1 เครือ่ง 3,616,600              บาท

(6) เครือ่งวดัการดูดกลนืแสงพรอ้มชดุดูดสารละลายอตัโนมตั ิตาํบลบางหลวง 

อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 เครือ่ง 1,200,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   ตามความตอ้งการของตลาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิการเกษตร

5,655,020,600              

5,840,049,500              

3. ใหบ้รกิารทางการเกษตรตามสภาพปญัหาและความตอ้งการของเกษตรกร

4. ศึกษา วจิยั และพฒันางานดา้นการส่งเสรมิการเกษตรและบูรณาการการทาํงานกบัทกุภาคส่วน

กรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นองคก์รทีมุ่ง่ม ัน่ในการส่งเสรมิและพฒันาใหเ้กษตรกรอยู่ดมีสุีขอย่างย ัง่ยนื

1. ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร ครอบครวัเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และวสิาหกจิชมุชนใหม้ี

         ความเขม้แขง็ และสามารถพึง่พาตนเองได ้

2. ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรใหม้ขีดีความสามารถในการผลติและจดัการสนิคา้เกษตร



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 5,655.0206     5,840.0495     6,988.3939     7,279.5486     8,277.5754     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,655.0206     5,840.0495     6,988.3939     7,279.5486     8,277.5754     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,040.4249   4,252.6057   4,688.6189   5,148.8368   5,655.0766   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาตามแนวทาง

ของโครงการหลวง

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่

โครงการหลวงไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้

และทกัษะการผลติทางการเกษตรตามแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ราย 1,500 1,800 1,700 - -

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ในพื้นที่โครงการหลวงมกีารทาํการเกษตร

ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

รอ้ยละ 60 80 80 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.3000        3.3000        3.6300        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เกษตรกรรวมกลุ่มกนัผลติสนิคา้เกษตร

ตามระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกร

มกีารรวมกลุม่กนัผลติสนิคา้เกษตรตาม

ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จดุ 219 551 600 660 726

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิสามารถลดตน้ทุนการผลติ

มผีลผลติเพิม่ขึ้น และไดเ้กณฑม์าตรฐานจาก

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน

รอ้ยละ 60 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 116.6800     120.5200     225.6960     248.2657     317.7503     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ในการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาในการผลติ

สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

ราย - 5,000 5,500 6,050 6,550

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

นาํความรูด้า้นการผลติและจดัการสนิคา้

ตามมาตรฐานของเกษตรอนิทรยีไ์ปใช ้

ในการทาํการเกษตร

รอ้ยละ - 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               57.1309       89.5290       98.4800       240.7891     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการพฒันา

ในการใหบ้รกิารเกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ไดร้บัการพฒันาการใหบ้รกิารแก่เกษตรกร

ศูนย์ 882 882 882 882 882

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการบรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ 

การบรหิารจดัการ และการตลาด

รอ้ยละ 60 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 259.8708     233.8708     418.1538     459.9692     642.2351     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. หน่วยงานมีการบรหิารจดัการเขตเกษตร

เศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:พื้นที่เกษตรกรรมไดร้บั

การส่งเสรมิใหผ้ลติสนิคา้เกษตรดา้นพชื

เศรษฐกิจที่สาํคญั

แห่ง 882 882 882 882 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ และลดตน้ทุน

การผลติ และเพิม่รายไดจ้ากการทาํการเกษตร

รอ้ยละ 60 70 70 70 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.0000       12.5000       9.5000        9.2450        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาในการ

ดูแลและซ่อมแซมเครื่องจกัรกลการเกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ: จาํนวนช่างเกษตรกร

ทอ้งถิน่มคีวามรูท้างเทคนิคเครื่องจกัรกล

เกษตรสมยัใหม่ที่พรอ้มรองรบัการบรกิาร

ซ่อมแซมดูแลเครื่องจกัรกลการเกษตร

ในทอ้งถิน่

ราย 3,000 3,000 3,300 3,700 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของช่างเกษตรกร

ทอ้งถิน่สามารถใหบ้รกิารซ่อมแซม

เครื่องจกัรกลการเกษตรในพื้นที ่และพื้นที่

ใกลเ้คียงได ้

รอ้ยละ 60 70 70 70 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.6260       7.2460        19.4600       29.1898       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ศกัยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

และเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บั

การบรกิารทางการเกษตร และพฒันาใหม้ี

ความเขม้แขง็

ราย 110,325 174,105 178,500 196,300 215,900

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

สามารถเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร

รอ้ยละ 60 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 922.7959     894.3204     1,124.8657   1,237.3521   1,361.0874   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

การผลติสนิคา้เกษตรใหม้ีประสทิธภิาพ

คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิ และพฒันาการเพิม่มลูค่าของ

ผลผลติทางการเกษตร

ราย 30,590 37,772 41,550 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันามกีารเพิม่มลูค่า

ผลผลติทางการเกษตร

รอ้ยละ 60 70 70 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 229.9862     212.8466     283.3285     -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

10. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ดา้นตลาดเกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิ และพฒันาดา้นการตลาด

แห่ง 77 77 77 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

กลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาดา้นการตลาดเกษตรกร

รอ้ยละ 60 70 70 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.4890       13.4590       81.7820       -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ศกัยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

และเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการ

ประกอบอาชพีทางการเกษตร

ครวัเรอืน 9,440 8,820 9,700 10,600 11,700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีมเีทคโนโลยี

การผลติที่เหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ

รอ้ยละ 60 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 39.8478       32.2501       43.8300       48.2100       60.6369       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

    (ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 4,252,605,700               

480,276,800                     

  และอตุสาหกรรมอาหาร 212,846,600                     

2. แผนงานพื้นฐาน 894,320,400                 

  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 894,320,400                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 693,123,400                 

  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

  แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ การสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตร

  ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 4,126.9571   1,445.1016   211.7568     -               56.2340       5,840.0495   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 4,126.9571   125.6486     -               -               -               4,252.6057   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               703.9092     148.6772     -               41.7340       894.3204     

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพ

             -        703.9092      148.6772              -          41.7340      894.3204 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               480.2768     -               -               -               480.2768     

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการ

เขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ที่สาํคญั

             -          12.5000              -                -                -          12.5000 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการใช ้

เครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

เกษตร

             -           7.2460              -                -                -           7.2460 

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

             -           3.3000              -                -                -           3.3000 

โครงการที่ 4 : โครงการตลาดเกษตรกร              -          13.4590              -                -                -          13.4590 

โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -        120.5200              -                -                -        120.5200 

โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอนิทรยี ์              -          57.1309              -                -                -          57.1309 

โครงการที่ 7 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -        233.8708              -                -                -        233.8708 

โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสรมิเกษตร

ทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมย ัง่ยนื

             -          32.2501              -                -                -          32.2501 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ

ประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่า

สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

-               135.2670     63.0796       -               14.5000       212.8466     

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

สนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

             -        135.2670        63.0796              -          14.5000      212.8466 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

4,040.4249       4,252.6057       4,688.6189       5,148.8368       5,655.0766       

4,040.4249       4,252.6057       4,688.6189       5,148.8368       5,655.0766       

3,945.8710       4,126.9571       4,522.9021       4,974.1785       5,470.5827       

94.5539          125.6486         165.7168         174.6583         184.4939         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        4,252,605,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 4,252,605,700 บาท

1. งบบคุลากร 4,126,957,100         บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 3,667,999,600         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 3,463,000,100         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 204,999,500           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 458,957,500           บาท

2. งบดาํเนินงาน 125,648,600           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,648,600           บาท

(1) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูท้ีไ่ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 60,752,800            บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูท้ีไ่ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของตาํแหน่ง 1,367,200              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,981,900            บาท

(5) ค่าเช่าบา้น 32,084,400            บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 19,166,300            บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

703.9092    148.6772  -             41.7340    894.3204   

301.8917      -              -              21.5000      323.3917     

3.0000         -              -              -              3.0000       

399.0175      148.6772    -              20.2340      567.9287     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 110,325 174,105 178,500 196,300 215,900

 ( 83,716 )

รอ้ยละ 60 70 70 70 70

 ( 31.36 )

ลา้นบาท 922.7959      894.3204    1,124.8657   1,237.3521   1,361.0874   

ลา้นบาท 922.7959      894.3204    1,124.8657   1,237.3521   1,361.0874   

ลา้นบาท 611.1509      703.9092    1,124.8657  1,237.3521  1,361.0874  

ลา้นบาท 252.4450      148.6772    -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 59.2000       41.7340     -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  894,320,400 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ                  894,320,400 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาเกษตรกร

2. การพฒันาการผลติสนิคา้เกษตร

3. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกรมคีวามเขม้แขง็ โดยใชศู้นยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

และเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานและบรหิารจดัการของสถาบนัเกษตรกร

สนิคา้เกษตรเป็นตน้แบบ และบรหิารจดัการการผลติโดยชมุชน ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการบรกิาร

ทางการเกษตร และพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรสามารถเพิม่มลูค่า

ผลผลติทางการเกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ 894,320,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 703,909,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 586,154,900           บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 4,580,600              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 77,713,800            บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 14,425,000            บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,691,000              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 960,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 136,679,900           บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 170,588,100           บาท

(8) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 45,000                 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,724,700            บาท

(10) ค่าโลแ่ละเงนิรางวลั 350,000                บาท

(11) ค่าบาํรุงรกัษาระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 3,500,000              บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 34,028,800            บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 16,849,000            บาท

(14) วสัดุคอมพวิเตอร์ 18,576,000            บาท

(15) วสัดุการเกษตร 81,443,000            บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 117,754,300           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 62,661,600            บาท

(2) ค่าประปา 5,093,300              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 14,499,400            บาท

(4) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 35,500,000            บาท

2. งบลงทนุ 148,677,200           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 148,677,200           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 56,724,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 10,154,400            บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,154,400            บาท

รวม 49 รายการ (รวม 135 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 42,379,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 30,239,000            บาท

  รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)

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

    สาํนกังานเกษตรจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภู

    จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 คนั 1,214,000              บาท

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

    ศูนยส์่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซยีนจงัหวดักาญจนบรุี ตาํบลพงัตรุ 

    อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุี 1 คนั 1,214,000              บาท
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(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม ตาํบลพระปฐมเจดยี ์อาํเภอเมอืงนครปฐม

    จงัหวดันครปฐม 1 คนั 1,214,000              บาท

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

    สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพษิณุโลก ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,214,000              บาท

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

    สาํนกังานเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ ตาํบลโพธ์ิ อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ

    จงัหวดัศรีสะเกษ 1 คนั 1,214,000              บาท

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

    สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ตาํบลบอ่ยาง อาํเภอเมอืงสงขลา

    จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,214,000              บาท

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

    สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระแกว้ ตาํบลสระขวญั อาํเภอเมอืงสระแกว้

    จงัหวดัสระแกว้ 1 คนั 1,214,000              บาท

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

    สาํนกัพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีแขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดั

    กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

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

     กองแผนงาน  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 คนั
1,214,000              บาท

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

     กองส่งเสริมโครงการพระราชดาํริ การจดัการพื้นทีแ่ละวศิวกรรมเกษตร  

     แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 340,700                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 340,700                บาท

รวม 23 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 249,200                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 249,200                บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 226,600                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 226,600                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,375,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,375,000              บาท

รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 91,952,300             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,095,000            บาท

32,095,000            บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,145,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,145,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 1,780,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,780,800              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,905,300            บาท

33,905,300            บาท

รวม 87 รายการ (รวม 87 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,887,600            บาท

17,887,600            บาท

รวม 41 รายการ (รวม 42 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,116,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,116,500              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.7 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 29,700                 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 29,700                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.8 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 3,992,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,992,400              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอืน่ 41,734,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 16,584,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอุทยานผกัพื้นบา้นเพือ่การยงัชีพเฉลมิพระเกียรติ 4,000,000              บาท

14,000,000            บาท

4) ค่าใชจ่้ายการจดัแสดงสนิคา้วสิาหกิจชุมชนในต่างประเทศ 3,500,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 3,650,000              บาท

         (1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

         (1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

         (1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

     3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพศูนยส์่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรดา้นพนัธุพ์ชืเพาะเลี้ยง
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บาท

  12,500,000 บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2562)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

12.5000      -            -             -             12.5000    

12.5000       -              -              -              12.5000      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 882 882 882 882 -

 ( 541 )

รอ้ยละ 60 70 70 70 -

 ( 61.34 )

ลา้นบาท 77.5650        12.5000      9.5000        9.2450        -               

ลา้นบาท 77.5650        12.5000      9.5000        9.2450        -               

ลา้นบาท 77.5650       12.5000     9.5000       9.2450       -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

(Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง                  480,276,800 

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 882 อาํเภอ

                  108,810,000 

                  108,810,000 

หน่วย:ลา้นบาท

เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรผลติสนิคา้เกษตรดา้นพชืเศรษฐกิจที่สาํคญัตามการบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม

เชงิปรมิาณ : พื้นที่เกษตรกรรมไดร้บัการส่งเสรมิให ้

ผลติสนิคา้เกษตรดา้นพชืเศรษฐกิจที่สาํคญั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรสามารถ

เพิม่ประสทิธภิาพ ลดตน้ทุนการผลติ และเพิม่รายได ้

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

เงนินอกงบประมาณ

จากการทาํการเกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

12,500,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,500,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,500,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,582,000            บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 542,000                บาท

(3) วสัดุการเกษตร 1,376,000              บาท

โครงการ : โครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั
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    7,246,000 บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2562)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7.2460       -            -             -             7.2460      

7.2460         -              -              -              7.2460       

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 6,000 3,000 3,300 3,700 -

 ( 2,393 )

รอ้ยละ 60 70 70 70 -

 ( 79.77 )

ลา้นบาท 32.2942        7.2460       19.4600      29.1898      -               

ลา้นบาท 32.2942        7.2460       19.4600      29.1898      -               

ลา้นบาท 17.8670       7.2460       19.4600      29.1898      -              

ลา้นบาท 14.4272       -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                   88,190,000 

                   88,190,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

  77  จงัหวดั

เพือ่สรา้งช่างเกษตรกรประจาํทอ้งถิน่สาํหรบัรองรบัการเติบโตอย่างรวดเรว็ของการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรของประเทศ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

และพื้นที่ใกลเ้คียงได ้

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนช่างเกษตรกรทอ้งถิน่มคีวามรู ้

ในทอ้งถิน่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของช่างเกษตรกรทอ้งถิน่สามารถ

ใหบ้รกิารซ่อมแซมเครื่องจกัรกลการเกษตรในพื้นที่

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

เงนินอกงบประมาณ

ทางเทคนิคเครื่องจกัรกลเกษตรสมยัใหม่ที่พรอ้ม

รองรบัการบรกิารซ่อมแซมดูแลเครื่องจกัรกลการเกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

7,246,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,246,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,246,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,118,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 40,000                 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,734,600              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 640,000                บาท

(5) วสัดุการเกษตร 2,713,400              บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2561)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

3.3000       -            -             -             3.3000      

3.3000         -              -              -              3.3000       

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 4,500 1,800 1,700 - -

 ( 1,400 )

รอ้ยละ 60 80 80 - -

 ( 93.33 )

ลา้นบาท 12.9891        3.3000       3.6300        -               -               

ลา้นบาท 12.9891        3.3000       3.6300        -               -               

ลา้นบาท 11.1294       3.3000       3.6300       -              -              

ลา้นบาท 1.8597         -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

  โครงการหลวง และแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

- เพือ่สรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในพื้นที่ที่มปีญัหาปลูกฝ่ินซํา้ซากโดยใหอ้งคค์วามรูจ้าก

  และสภาพปญัหาความตอ้งการของชมุชน

- เพือ่ใหเ้กษตรกรบนพื้นที่สูงมคีวามรูแ้ละทกัษะการผลติทางการเกษตรที่เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                    3,300,000 

 9  จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ ลาํพนู เชยีงราย น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน กาํแพงเพชร และกาญจนบุรี

                   19,919,100 

                   19,919,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ทางการเกษตรตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้และทกัษะการผลติ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

หลวงมกีารทาํการเกษตรตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 3,300,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,300,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,300,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 60,000                 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 500,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,140,000              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 1,600,000              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2561)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.4590      -            -             -             13.4590    

13.4590       -              -              -              13.4590      

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 77 77 77 - -

 ( 55 )

รอ้ยละ 60 70 70 - -

 ( 71.43 )

ลา้นบาท 13.4890        13.4590      81.7820      -               -               

ลา้นบาท 13.4890        13.4590      81.7820      -               -               

ลา้นบาท 13.4890       13.4590     81.7820      -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรจาํหน่ายผลผลติ และผลติภณัฑท์ี่มคุีณภาพปลอดภยัที่ผ่านการรบัรอง

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการตลาดเกษตรกร                   13,459,000 

  77  จงัหวดั

                  108,730,000 

                  108,730,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ตลาดเกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เกษตรกรไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

และพฒันาดา้นการตลาด

การส่งเสรมิและพฒันาดา้นการตลาดเกษตรกร

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

  โดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP GMP เป็นตน้ โดยเกษตรกรเป็นผูจ้าํหน่ายโดยตรง

- เพือ่ใหภ้าคเอกชนในจงัหวดัมโีอกาสใหค้วามร่วมมอืในลกัษณะ Corporate Social Responsibility (CSR)

เงนินอกงบประมาณ

- เพือ่เปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลติที่เป็นลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิน่
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร 13,459,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,459,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,459,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,431,700              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,477,300              บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,000,000              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 5,550,000              บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

120.5200    -            -             -             120.5200   

120.5200      -              -              -              120.5200     

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จดุ 219 551 600 660 726

 ( 81 )

รอ้ยละ 60 80 80 80 80

 ( 36.99 )

ลา้นบาท 116.6800      120.5200    225.6960     248.2657     317.7503     

ลา้นบาท 116.6800      120.5200    225.6960     248.2657     317.7503     

ลา้นบาท 116.6800      120.5200    225.6960     248.2657     317.7503     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

 77  จงัหวดั

                 120,520,000 

รวมทัง้สิ้น

1. ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

สามารถลดตน้ทุนการผลติ มผีลผลติเพิม่ขึ้น และ

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบดาํเนินงาน

ไดเ้กณฑม์าตรฐานจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทุน

แบบแปลงใหญ่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนเกษตรกรมกีารรวมกลุม่กนั

- เพือ่สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่ทาํการผลติ มกีารบรหิารจดัการร่วมกนั เพือ่ใหเ้กิดการรวมกนั

                1,028,912,000 

                1,028,912,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

เงนินอกงบประมาณ

  ผลติและรวมกนัจาํหน่ายโดยมตีลาดรองรบัที่แน่นอน

- เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลติและมผีลผลติต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมท ัง้ผลผลติมคุีณภาพ

  ไดม้าตรฐานภายใตก้ารบูรณาการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

ผลติสนิคา้เกษตรตามระบบส่งเสรมิการเกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 120,520,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 120,520,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 120,520,000           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,290,000            บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,410,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 75,342,500            บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,791,300              บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 500,000                บาท

(6) วสัดุการเกษตร 21,186,200            บาท
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บาท

7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

57.1309      -            -             -             57.1309    

57.1309       -              -              -              57.1309      

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 5,000 5,500 6,050 6,550

รอ้ยละ - 70 70 70 70

ลา้นบาท -                57.1309      89.5290      98.4800      240.7891     

ลา้นบาท -                57.1309      89.5290      98.4800      240.7891     

ลา้นบาท -                57.1309     89.5290      98.4800      240.7891     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการเกษตรอนิทรยี ์                   57,130,900 

- เพือ่พฒันาเจา้หนา้ที่และเกษตรกรใหม้คีวามรูด้า้นการผลติและกระบวนการจดัการสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

งบรายจา่ย

  ตัง้แต่ตน้นํา้จนถงึปลายนํา้

- เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดร้บัมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

- เพือ่สรา้งเครอืข่ายการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของเกษตรกรนาํความรู ้

ดา้นการผลติและจดัการสนิคา้ตามมาตรฐานของ

รวมทัง้สิ้น

1. เกษตรอนิทรยี ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

เงนิงบประมาณ

เกษตรอนิทรยีไ์ปใชใ้นการทาํการเกษตร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

และพฒันาในการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

 882 ศูนย์

                  487,729,000 

                  487,729,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเกษตรอนิทรีย ์ 57,130,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 57,130,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 57,130,900             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,525,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,570,000              บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,345,000              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 35,690,900            บาท
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บาท

7.3.7.1   วตัถปุระสงค์

7.3.7.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.7.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

233.8708    -            -             -             233.8708   

233.8708      -              -              -              233.8708     

7.3.7.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์ 882 882 882 882 882

 ( 239 )

รอ้ยละ 60 70 70 70 70

 ( 27.10 )

ลา้นบาท 259.8708      233.8708    418.1538     459.9692     642.2351     

ลา้นบาท 259.8708      233.8708    418.1538     459.9692     642.2351     

ลา้นบาท 259.8708      233.8708    418.1538     459.9692     642.2351     

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.7  โครงการที่ 7 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                  233,870,800 

งบประมาณ

 882 อาํเภอ

                2,014,099,700 

                2,014,099,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

และการตลาด

รวมทัง้สิ้น

1. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

แก่เกษตรกร

รวมทัง้สิ้น

การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการพฒันาการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรไดร้บัการบรกิาร

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การบรหิารจดัการ

เงนิงบประมาณ

- เพือ่พฒันาศกัยภาพของศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 882 ศูนย ์และเครอืข่าย

  ใหม้คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การบรหิารจดัการ และการตลาด

  แก่เกษตรกร รวมท ัง้การใหบ้รกิารทางการเกษตรดา้นต่าง ๆ และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารในพื้นที่

- เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการเกษตรของชมุชนโดยมเีกษตรกรตน้แบบเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้

- เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแกป้ญัหาและพฒันาการเกษตรในพื้นที่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

233,870,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 233,870,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 233,870,800           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 7,879,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 12,079,700            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 150,684,500           บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 17,554,600            บาท

(5) วสัดุการเกษตร 45,673,000            บาท

โครงการ : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร
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บาท

7.3.8.1   วตัถปุระสงค์

7.3.8.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.8.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.8.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

32.2501      -            -             -             32.2501    

32.2501       -              -              -              32.2501      

7.3.8.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครวัเรอืน 9,440 8,820 9,700 10,600 11,700

 ( - )

รอ้ยละ 60 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 39.8478        32.2501      43.8300      48.2100      60.6369      

ลา้นบาท 39.8478        32.2501      43.8300      48.2100      60.6369      

ลา้นบาท 39.8478       32.2501     43.8300      48.2100      60.6369      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.8  โครงการที่ 8 :  โครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมย ัง่ยนื                   32,250,100 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

 77 จงัหวดั

                  224,774,800 

                  224,774,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

พฒันาศกัยภาพในการประกอบอาชพีทางการเกษตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพีมเีทคโนโลยกีารผลติที่เหมาะสม

เพือ่ลดตน้ทุนการผลติ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

  ของกรมส่งเสรมิการเกษตรและหน่วยงานภายนอก

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมย ัง่ยนื

- เพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรรมทางเลอืกใหแ้พร่หลายสู่เกษตรกร เพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

  และมคีวามย ัง่ยนืในการประกอบอาชพีตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

- เพือ่ส่งเสรมิการรวมกลุม่ใหเ้กิดความเขม้แขง็มคีวามม ัน่คงทางดา้นอาหารอย่างเพยีงพอและย ัง่ยนื

- เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบูรณาการองคค์วามรูด้า้นการตลาด และเชื่อมโยงกบังานโครงการต่าง ๆ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน 32,250,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 32,250,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,250,100             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,697,100              บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,093,000              บาท

(3) วสัดุการเกษตร 26,460,000            บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

135.2670    63.0796    -             14.5000    212.8466   

135.2670      63.0796     -              14.5000      212.8466     

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 387,303 37,772 41,550 - -

 ( 12,773 )

รอ้ยละ 60 70 70 - -

 ( 41.76 )

ลา้นบาท 2,027.1417    212.8466    283.3285     -               -               

ลา้นบาท 2,027.1417    212.8466    283.3285     -               -               

ลา้นบาท 1,873.4760    135.2670    283.3285     -              -              

ลา้นบาท 9.4100         63.0796     -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 144.2557      14.5000     -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่าสนิคา้เกษตร                  212,846,600 

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน                  212,846,600 

และอตุสาหกรรมอาหาร

 77  จงัหวดั

                2,525,130,500 

                2,525,130,500 

หน่วย:ลา้นบาท

เพือ่ใหผ้ลผลติสนิคา้เกษตรเป้าหมายที่ผลติไดม้คุีณภาพมาตรฐานการปฏบิตัิทางการเกษตรที่ดี

(Good Agricultural Practice : GAP)

1. พฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

และพฒันาการเพิม่มลูค่าของผลผลติทางการเกษตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันามกีารเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

292



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน 212,846,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 135,267,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 135,267,000           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 35,526,100            บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 570,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 40,401,900            บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 16,575,000            บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 179,000                บาท

(6) วสัดุการเกษตร 42,015,000            บาท

2. งบลงทนุ 63,079,600             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 63,079,600             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 63,079,600             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,079,600            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 49,629,600            บาท

รวม 12 รายการ (รวม 2,480 หน่วย)

(2) แผงวงจร Switching L3 10G x 16 GBIC Fiber Ports 

    ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,950,000              บาท

(3) ระบบบริหารจดัการเครือข่ายและความปลอดภยัของคอมพวิเตอรเ์สมอืน

    (Network and Security for Virtual Machine)  ศูนยเ์ทคโนโลยี

    สารสนเทศและการสือ่สาร  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,500,000            บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 14,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานส่งเสริมสนิคา้เกษตรไทย 14,500,000            บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

7. ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและบคุลากรใหเ้อื้อต่อการส่งเสรมิ

   และพฒันาระบบสหกรณ์

มุง่พฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร ใหม้คีวามเขม้แขง็ มภีมูคุิม้กนั และทนัต่อการเปลีย่นแปลง

1. ยกระดบัคุณภาพและขยายการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของสหกรณ์

   กลุม่เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป

2. ขยายเครอืขา่ยความร่วมมอืและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

   เพือ่การพฒันาระบบสหกรณ์

3. เร่งรดัการจดัทีด่นิและส่งเสรมิอาชพีในเขตนิคมสหกรณ์

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งจติสาํนึกความเป็นสหกรณ ์และการมส่ีวนร่วม

5. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรทางดา้นการบรหิารจดัการ ทางดา้นเศรษฐกจิ 

   สงัคม และวฒันธรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ในระบบสหกรณ์

3,160,937,500              

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

3,112,788,900              

6. สนบัสนุนและคุม้ครองสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในการดาํเนินงานเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

   ของสมาชกิและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ภายใตห้ลกัการสหกรณส์ากล และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,112.7889     3,160.9375     3,065.9522     3,177.7830     3,296.3237     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,112.7889     3,160.9375     3,065.9522     3,177.7830     3,296.3237     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,810.6664   1,836.8239   1,942.3247   2,054.1555   2,172.6962   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพในการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้น

การรวมกลุม่และการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบ

สหกรณ์

ศูนย์ -               882 882 882 882

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มกีารใชผ้ลติภณัฑ์

ยางพาราเพือ่ดูแลสุขภาพโคนมภายใตโ้ครงการ

ส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั

แผ่น -               5,650 5,650 5,650 5,650

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณช์ ัน้ 1 - 3 มี

ความเขม้แขง็เพิม่ขึ้น

แห่ง -               4,890 -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผล

การรวบรวมเมลด็พนัธุท์ี่มคุีณภาพของ

สหกรณเ์มือ่เทยีบกบัแผน

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 62.6842       172.2933     99.5427       99.5427       99.5427       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกจิเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณ/์

กลุม่เกษตรกรสามารถสรา้งเครอืข่ายการ

ดาํเนินธุรกิจ

เครอืข่าย -               2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาการดาํเนินธุรกิจ

แห่ง -               30 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณไ์ดร้บั

สนบัสนุนใหเ้ป็นผูค้า้ขายสนิคา้เกษตรรายใหญ่

แห่ง 4 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบัการอบรม

มาตรฐานการปลูกปาลม์นํา้มนัอย่างย ัง่ยนื

สามารถผ่านการอบรม

ราย 3,000 5,000            5,000            5,000            5,000            

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูผ่้านการอบรม

มาตรฐานการปลูกปาลม์นํา้มนัอย่างย ัง่ยนื

สามารถนาํความรูไ้ปสู่การปฏบิตัิจรงิ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.8600       54.9207       54.9207       54.9207       54.9207       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งและพฒันาสูม่าตรฐานเป็นที่

ยอมรบัของสมาชิกและสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละ

กลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและสนบัสนุน

การดาํเนินงาน

แห่ง 13,522 13,193 13,300 13,400 13,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สหกรณผ่์านเกณฑ์

มาตรฐาน

รอ้ยละ 79 82 85 88 91

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : กลุม่เกษตรกรผ่าน

เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 90 93 96 99 99

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สมาชกิสหกรณ/์

กลุม่เกษตรกรที่ไดร้บัการชดเชยดอกเบี้ย

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,130.6917   997.2359     869.5004     869.5004     869.5004     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมี

ปรมิาณธุรกจิเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สหกรณ/์

กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการมปีรมิาณธุรกิจ

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 83.8866       91.9303       91.9303       91.9303       91.9303       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. สมาชิกสถาบนัเกษตรกรในโครงการไดร้บั

การพฒันาการบรหิารจดัการการใชเ้ครื่องจกัรกล

การเกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เกษตรกรและสมาชกิ

สหกรณไ์ดร้บัการส่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้น

เครื่องจกัรกลการเกษตร

แห่ง -               20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               4.0161        4.0161        4.0161        4.0161        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. ธนาคารสนิคา้เกษตรในสถาบนัเกษตรกรที่

ดําเนินการมีประสทิธภิาพระดบัดีเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวน

ธนาคารสนิคา้เกษตรในสถาบนัเกษตรกรที่

ดาํเนินการไดม้ปีระสทิธภิาพระดบัดเีมือ่เทยีบ

กบัแผน

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.7173        3.7173        3.7173        3.7173        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 11.9600      11.9600      -              -              -              

1. ผลผลติ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การพฒันาสู่ความเขม้แขง็

1 11.9600       11.9600       -                -                -                

รวม 1 11.9600      11.9600      -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  11,960,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 997,235,900                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 326,877,700                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

326,877,700                     

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,836,823,900               

2. แผนงานพื้นฐาน 997,235,900                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,758.3461   874.2216     112.9996     380.8925     34.4777       3,160.9375   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,758.3461   78.4778       -               -               -               1,836.8239   

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               629.3674     112.9996     220.3912     34.4777       997.2359     

ผลผลติที่ 1 : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาสู่ความเขม้แขง็

             -        629.3674      112.9996      220.3912        34.4777      997.2359 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               166.3764     -               160.5013     -               326.8777     

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่ 

สาํคญั

             -           0.7029              -           0.9000              -           1.6029 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการใช ้

เครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

เกษตร

             -           4.0161              -                -                -           4.0161 

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวงและโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ

             -          45.4925              -          46.4378              -          91.9303 

โครงการที่ 4 : โครงการตลาดเกษตรกร              -           2.4108              -           3.0000              -           5.4108 

โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่

             -          16.0750              -          31.8320              -          47.9070 

โครงการที่ 6 : โครงการศูนยก์ารเรยีนรูก้าร

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -          16.5270              -                -                -          16.5270 

โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารสนิคา้ 

เกษตร

             -           3.7173              -                -                -           3.7173 

โครงการที่ 8 : โครงการพฒันาความ

เขม้แขง็สหกรณ์

             -          77.4348              -          58.5000              -        135.9348 

โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสรมิการใชย้าง

ในหน่วยงานภาครฐั

             -                -                -          19.8315              -          19.8315 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1,810.6664       1,836.8239       1,942.3247       2,054.1555       2,172.6962       

1,810.6664       1,836.8239       1,942.3247       2,054.1555       2,172.6962       

1,707.8674       1,758.3461       1,863.8469       1,975.6777       2,094.2184       

102.7990         78.4778          78.4778          78.4778          78.4778          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        1,836,823,900 

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,836,823,900 บาท

1. งบบคุลากร 1,758,346,100         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,410,559,000         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,160,225,500         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 250,333,500           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 347,787,100           บาท

2. งบดาํเนินงาน 78,477,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,477,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 56,308,900             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3,672,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,870,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 15,330,700             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

629.3674    112.9996    220.3912   34.4777    997.2359    

7.0000         -                -              -              7.0000         

-                -                167.3297     -              167.3297      

-                -                7.8806       -              7.8806         

2.9887         -                -              -              2.9887         

3.9840         -                -              -              3.9840         

12.0499       13.8750        -              24.2160      50.1409        

-                -                10.1015      -              10.1015        

603.3448      99.1246        35.0794      10.2617      747.8105      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 13,522 13,193 13,300 13,400 13,500

 ( 13,532 )

รอ้ยละ 79 82 85 88 91

 ( - )

รอ้ยละ 90 93 96 99 99

 ( - )

รอ้ยละ 80 - - - -

 ( - )

เชงิคุณภาพ : สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่ไดร้บั

การชดเชยดอกเบี้ย

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการ

ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

เชงิคุณภาพ : สหกรณผ่์านเกณฑม์าตรฐาน

เชงิคุณภาพ : กลุม่เกษตรกรผ่านเกณฑม์าตรฐาน

- เพือ่ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกร/ประชาชนในการจดัต ัง้สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ส่งเสรมิและ

  พฒันาการดาํเนินงานของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรใหม้คีวามเขม้แขง็ พฒันาศกัยภาพสมาชกิสหกรณ/์

  กลุม่เกษตรกร และพฒันาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรบัของสมาชกิและสงัคม รวมท ัง้ช่วยสนบัสนุนนโยบาย

  กรม กระทรวง  และรฐับาล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดังานมหกรรมสนิคา้สหกรณ์

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

2. ใหก้ารช่วยเหลอืสหกรณแ์ละสมาชกิ กรณีประสบภยัธรรมชาติ

3. ชดเชยการขาดทุนจากการบรหิารจดัการลาํไยปี 2548

4. พฒันาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

5. ขบัเคลือ่นวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์

6. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

7. ชดเชยนํา้นมโคที่เททิ้งเน่ืองจากโรงงานผูร้บัซื้อประสบอทุกภยัปี 2554

- เพือ่สง่เสรมิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเพิม่ขดีความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ พฒันาสนิคา้/ผลติภณัฑ์

  ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ใหม้มีลูค่าเพิม่และไดม้าตรฐาน และเพิม่ช่องทางการจาํหน่าย รวมท ัง้สนบัสนุน

  นโยบายกรม กระทรวง และรฐับาล

8. ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรสู่ความเขม้แขง็

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  997,235,900 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการพฒันาสูค่วามเขม้แข็ง                  997,235,900 

งบประมาณ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,130.6917    997.2359      869.5004     869.5004     869.5004      

ลา้นบาท 1,130.6917    997.2359      869.5004     869.5004     869.5004      

ลา้นบาท 740.4318      629.3674      740.4318     740.4318     740.4318      

ลา้นบาท 82.3729       112.9996      -              -              -                

ลา้นบาท 292.3364      220.3912      118.5714     118.5714     118.5714      

ลา้นบาท 15.5506       34.4777        10.4972      10.4972      10.4972        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการพฒันาสูค่วามเขม้แข็ง 997,235,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 629,367,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 590,121,300           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 578,161,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 9,329,900              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,515,200              บาท

(3) ค่าธรรมเนยีมศาล 2,000,000              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 265,477,600           บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 26,661,400             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 12,537,700             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 6,672,900              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,978,000              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 103,605,700           บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 87,318,500             บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 21,298,800             บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 21,623,300             บาท

(13) วสัดกุ่อสรา้ง 1,600,000              บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 3,707,900              บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,834,800              บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,344,000              บาท

(17) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,655,600              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11,960,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 59,856,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 12,016,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 11,960,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 39,246,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 18,755,500             บาท

(2) ค่าประปา 2,074,700              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 12,353,600             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,762,400              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,299,900              บาท
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2. งบลงทนุ 112,999,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,999,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 67,544,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,067,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,067,000              บาท

รวม 39 รายการ (รวม 65 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 51,350,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 42,852,000             บาท

รวม 47 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส อ.

เมอืง จ.นราธวิาส  1 คนั

1,214,000              บาท

(3) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที ่5 จงัหวดันครราชสมีา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1 คนั

1,214,000              บาท

(4) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที ่15 จงัหวดัเพชรบรุ ีอ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี 1 คนั

1,214,000              บาท

(5) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัลาํพนู 

อ.เมอืง จ.ลาํพนู 1 คนั

1,214,000              บาท

(6) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที ่7 จงัหวดัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1 คนั

1,214,000              บาท

(7) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา

อ.เมอืง จ.สงขลา  1 คนั

1,214,000              บาท

(8) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที ่17 จงัหวดัสงขลา อ.เมอืง จ.สงขลา 1 คนั

1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,875,000             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 13,875,000             บาท

รวม 395 รายการ (รวม 730 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 252,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 252,000                บาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,455,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,921,900             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย 19,302,500             บาท

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ อ.เมอืง จ.พทัลงุ 1 แห่ง 11,619,400             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 296,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 296,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,012,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,012,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 237,000                บาท

(1) ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 237,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,534,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,534,500              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,573,100              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย 4,573,100              บาท

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.2.7 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,311,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย 1,311,600              บาท

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.8 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 54,000                  บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 54,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.9 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 96,000                  บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 96,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.10 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,419,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,419,500              บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 220,391,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 220,391,200           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 5,165,000              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,165,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 17,090,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,090,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3) เงนิอดุหนุนสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนเพิม่ศกัยภาพธุรกจิรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสนิคา้

ของสหกรณ์

6,735,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนบาํรงุองคก์รระหวา่งประเทศ 89,400                  บาท
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6) เงนิอดุหนุนใหส้หกรณ์เพือ่ชดเชยภาระการขาดทนุตามโครงการบรหิารจดัการลาํไยปี

 2548

7,880,600              บาท

7) เงนิอดุหนุนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดเีด่นระดบัชาติ 1,000,000              บาท

8) เงนิอดุหนุนชดเชยนํา้นมโคเททิ้งเนื่องจากโรงงานผูร้บัซื้อประสบอทุกภยั

ปลายปี 2554

10,101,500             บาท

9) เงนิอดุหนุนมาตรการช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร

ทีป่ระสบภยัแลง้

167,329,700           บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 34,477,700             บาท

1) ค่าจดัทีด่นิในพื้นทีน่คิมสหกรณ์ 940,200                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 9,321,500              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการจดัทาํฐานขอ้มลูสมาชกิสหกรณ์การเกษตร 

ระยะที ่2

18,216,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการสนิคา้ของ

ศูนยก์ระจายสนิคา้สหกรณ์ (CDC)

6,000,000              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.7029       -              0.9000      -             1.6029       

0.7029         -                0.9000       -              1.6029         

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เครอืขา่ย - 2 2 2 2

ลา้นบาท -                1.6029         1.6029        1.6029        1.6029         

ลา้นบาท -                1.6029         1.6029        1.6029        1.6029         

ลา้นบาท -                0.7029         0.7029       0.7029       0.7029         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                0.9000         0.9000       0.9000       0.9000         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรสามารถ

สรา้งเครอืข่ายการดาํเนินธุรกิจ

                     6,411,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

                 326,877,700 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั                    1,602,900 

- เพือ่ส่งเสรมิใหส้มาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรมกีารลดตน้ทุนในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ

- เพือ่ส่งเสรมิการเชื่อมโยงเครอืข่ายและพฒันาความสามารถในการแข่งขนัการดาํเนินธุรกิจในสหกรณแ์ละ

  กลุม่เกษตรกร

 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชมุพร ระนอง เชยีงใหม่ เชยีงราย และน่าน

                     6,411,600 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้

เกษตรที่สาํคญั

1,602,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 702,900                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 702,900                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 702,900                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 900,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 900,000                บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 900,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 900,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4.0161       -              -             -             4.0161       

4.0161         -                -              -              4.0161         

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 20 20 20 20

ลา้นบาท -                4.0161         4.0161        4.0161        4.0161         

ลา้นบาท -                4.0161         4.0161        4.0161        4.0161         

ลา้นบาท -                4.0161         4.0161       4.0161       4.0161         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรและสมาชกิสหกรณไ์ดร้บัการ

ส่งเสรมิการบรหิารจดัการดา้นเครื่องจกัรกลการเกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร

                   4,016,100 

สนบัสนุนเครื่องจกัรกลทางการเกษตรใหส้หกรณก์ารเกษตรเพือ่ใหบ้รกิารและอาํนวยความสะดวก และ

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสถาบนัเกษตรกร

 ท ัว่ประเทศ

1. ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

                   16,064,400 

                   16,064,400 

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร

4,016,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,016,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,016,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,307,600              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,678,500              บาท

(3) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 30,000                  บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

45.4925      -              46.4378    -             91.9303      

10.2954       -                4.8438       -              15.1392        

35.1971       -                41.5940      -              76.7911        

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( - )

ลา้นบาท 83.8866        91.9303        91.9303      91.9303      91.9303        

ลา้นบาท 83.8866        91.9303        91.9303      91.9303      91.9303        

ลา้นบาท 41.0534       45.4925        45.4925      45.4925      45.4925        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท 42.8332       46.4378        46.4378      46.4378      46.4378        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

2. การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการมปีรมิาณธุรกิจเพิม่ขึ้น 

รวมทัง้สิ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาโครงการหลวง

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

                  91,930,300 

เพือ่ดาํเนินการตามพระราชดาํรพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชประสงคท์ี่จะช่วยชาวเขาใหช่้วยเหลอื

ตนเองในการปลูกพชืที่มปีระโยชน ์และมมีาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการครองชพี มุง้เนน้ การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 

รวมท ัง้ในดา้นการป้องกนัและลดความเสยีหายจากภยัธรรมชาติต่างๆ

 ท ัว่ประเทศ

                  451,607,800 

                  451,607,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวงและ

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

91,930,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 45,492,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,492,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,808,300             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,876,400              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 15,111,500             บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 2,696,300              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 46,437,800             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 46,437,800             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 3,951,500              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,951,500              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 19,457,100             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,457,100             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)

3) เงนิอดุหนุนเพือ่ดาํเนนิกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 983,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพื้นทีโ่ครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
8,006,200              บาท

5) เงนิอดุหนุนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรนอกเขตนคิมสหกรณ์เพือ่ขบัเคลือ่น

แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

6,240,000              บาท

6) เงนิอดุหนุนสหกรณ์ในเขตนคิมสหกรณ์เพือ่ขบัเคลือ่นแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

7,800,000              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.4108       -              3.0000      -             5.4108       

2.4108         -                3.0000       -              5.4108         

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 30 30 30 30

ลา้นบาท -                5.4108         5.4108        5.4108        5.4108         

ลา้นบาท -                5.4108         5.4108        5.4108        5.4108         

ลา้นบาท -                2.4108         2.4108       2.4108       2.4108         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                3.0000         3.0000       3.0000       3.0000         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- เพือ่ใหส้หกรณส์ามารถบรหิารการดาํเนินกิจกรรมในการจดัหาสนิคา้มาจาํหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรใหม้ี

  ประสทิธภิาพมากขึ้น

- เพือ่ส่งเสรมิใหส้มาชกิในสหกรณท์ ัง้กลุม่เกษตรกรและกลุม่อาชพีไดร้บัรูค้วามตอ้งการของตลาดเพือ่นาํไปใช ้

  ในการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารของตนใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน

พฒันาการดาํเนินธุรกิจ 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

 ท ัว่ประเทศ

                   21,643,200 

                   21,643,200 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรไดร้บัการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร

งบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการตลาดเกษตรกร                    5,410,800 

- เพือ่ใหส้หกรณจ์ดัต ัง้ตลาดเกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดา้นการผลติและการตลาด รวมท ัง้การจดัการดา้นอื่นๆ 

  ร่วมกบัเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิของสหกรณ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร 5,410,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,410,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,410,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 848,400                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,362,400              บาท

(3) ค่าประชาสมัพนัธ์ 200,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 1,465,000              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,465,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนสหกรณ์เพือ่ดาํเนนิกจิกรรมทางการตลาดสนิคา้สหกรณ์ 1,535,000              บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

16.0750      -              31.8320    -             47.9070      

10.0995       -                13.8320      -              23.9315        

5.9755         -                18.0000      -              23.9755        

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 4 - - - -

 ( 4 )

ราย 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 ( 3,500 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

- เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลติและมผีลผลติต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมท ัง้ผลผลติมคุีณภาพไดม้าตรฐาน

  โดยวธิกีารสหกรณ ์ภายใตก้ารบูรณาการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

- เพือ่สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่ทาํการผลติ มกีารบรหิารจดัการร่วมกนั เพือ่ใหเ้กิดการรวมกนัผลติ

  และรวมกนัจาํหน่ายโดยวธิกีารสหกรณ์

นํา้มนัอย่างย ัง่ยนืสามารถนาํความรูไ้ปสู่การปฏบิตัิจรงิ

ปาลม์นํา้มนัอย่างย ัง่ยนืสามารถผ่านการอบรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณไ์ดร้บัการสนบัสนุนให ้

เป็นผูค้า้ขายสนิคา้เกษตรรายใหญ่

เชงิคุณภาพ : ผูผ่้านการอบรมมาตรฐานการปลูกปาลม์

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบัการอบรมมาตรฐานการปลูก

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนสหกรณเ์ป็นผูค้า้ขายสนิคา้เกษตรรายใหญ่

2. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติปาลม์นํา้มนัของสหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

 ท ัว่ประเทศ

                  216,488,000 

                  216,488,000 

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                   47,907,000 
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เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 24.8600        47.9070        47.9070      47.9070      47.9070        

ลา้นบาท 24.8600        47.9070        47.9070      47.9070      47.9070        

ลา้นบาท 6.0000         16.0750        16.0750      16.0750      16.0750        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท 18.8600       31.8320        31.8320      31.8320      31.8320        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนบั

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 47,907,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,075,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,075,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,134,700              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,890,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,955,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 1,095,300              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 31,832,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,832,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 1,278,000              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,278,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 12,554,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,554,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3) เงนิอดุหนุนเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาพชืพลงังาน 18,000,000             บาท
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บาท

7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

16.5270      -              -             -             16.5270      

16.5270       -                -              -              16.5270        

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์ - 882 882 882 882

ลา้นบาท -                16.5270        16.5270      16.5270      16.5270        

ลา้นบาท -                16.5270        16.5270      16.5270      16.5270        

ลา้นบาท -                16.5270        16.5270      16.5270      16.5270        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- เพือ่เป็นการเพิม่พนูองคค์วามรูใ้หผู้เ้รยีนรูส้ามารถนาํไปพฒันาตนเองและองคก์รได ้

เชงิปรมิาณ : ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใน

การถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการรวมกลุม่และ

การดาํเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

                  16,527,000 

- เพือ่ใหส้มาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ไดเ้รยีนรูด้า้นการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินธุรกิจและการผลติ

  สนิคา้เกษตร

 ท ัว่ประเทศ

                   66,108,000 

                   66,108,000 

7.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร

16,527,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,527,000             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,527,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,112,300              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,531,800             บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 682,900                บาท

(4) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,400,000              บาท

(5) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 800,000                บาท
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บาท

7.3.7.1   วตัถปุระสงค์

7.3.7.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.7.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

3.7173       -              -             -             3.7173       

3.7173         -                -              -              3.7173         

7.3.7.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 80 80 80 80

ลา้นบาท -                3.7173         3.7173        3.7173        3.7173         

ลา้นบาท -                3.7173         3.7173        3.7173        3.7173         

ลา้นบาท -                3.7173         3.7173       3.7173       3.7173         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนธนาคารสนิคา้เกษตรใน

สถาบนัเกษตรกรที่ดาํเนินการได ้มปีระสทิธภิาพ

ระดบัดเีมือ่เทยีบกบัแผน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนธนาคารสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 เพือ่ช่วยเหลอืคนในชมุชนโดยรบัฝาก ถอน ใหย้มื หรอืแลกเปลีย่นสนิคา้เกษตร

 ท ัว่ประเทศ

                   14,869,200 

                   14,869,200 

หน่วย:ลา้นบาท

7.3.7  โครงการที่ 7 :  โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                    3,717,300 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 3,717,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,717,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,717,300              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,111,900              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,605,400              บาท
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บาท

7.3.8.1   วตัถปุระสงค์

7.3.8.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.8.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.8.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

77.4348      -              58.5000    -             135.9348    

4.6842         -                58.5000      -              63.1842        

72.7506       -                -              -              72.7506        

7.3.8.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง - 4,890 - - -

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 62.6842        135.9348      63.1842      63.1842      63.1842        

ลา้นบาท 62.6842        135.9348      63.1842      63.1842      63.1842        

ลา้นบาท 4.6842         77.4348        4.6842       4.6842       4.6842         

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท 58.0000       58.5000        58.5000      58.5000      58.5000        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

1. ส่งเสรมิการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์แีก่เกษตรกรในสถาบนั

เกษตรกร

เชงิปรมิาณ : สหกรณช์ ัน้ 1-3 มคีวามเขม้แขง็เพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผลการวบรวมเมลด็พนัธุท์ี่มี

7.3.8  โครงการที่ 8 :  โครงการพฒันาความเขม้แข็งสหกรณ์                  135,934,800 

เพือ่ยกระดบัความเขม้แขง็ของสหกรณ ์ตามบงัคบัช ัน้ความเขม้แขง็ และพฒันาสหกรณต์ามมาตรการต่างๆ เพือ่ให ้

สหกรณม์คีวามเขม้แขง็สามารถใหบ้รกิารสมาชกิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 ท ัว่ประเทศ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

คุณภาพของสหกรณเ์มือ่เทยีบกบัแผน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

2. พฒันาความเขม้แขง็และยกระดบัช ัน้สหกรณ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                  388,171,600 

งบประมาณ

                  388,171,600 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาความเขม้แข็งสหกรณ์ 135,934,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 77,434,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,434,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 35,030,600             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,163,400             บาท

(3) ค่าประชาสมัพนัธ์ 8,265,800              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 11,387,200             บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 359,500                บาท

(6) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 478,300                บาท

(7) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 750,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 58,500,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 58,500,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติเมลด็พนัธุด์แีก่สถาบนัเกษตรกร 58,500,000             บาท
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บาท

7.3.9.1   วตัถปุระสงค์

7.3.9.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.9.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.9.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.9.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              19.8315    -             19.8315      

-                -                19.8315      -              19.8315        

7.3.9.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แผ่น - 5,650 5,650 5,650 5,650

ลา้นบาท -                19.8315        19.8315      19.8315      19.8315        

ลา้นบาท -                19.8315        19.8315      19.8315      19.8315        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                19.8315        19.8315      19.8315      19.8315        

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- เพือ่ลดอตัราการบาดเจบ็ของแม่โคนม โดยเฉพาะบรเิวณเข่าและที่ขาหรอืเทา้ท ัง้สีข่า้งที่เกิดจากการนอน 

และการลุกขึ้น

- เพือ่ใหอ้าชพีการเลี้ยงโคนมของสมาชกิสหกรณเ์ขม้แขง็อย่างย ัง่ยนื

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ

                   79,326,000 

                   79,326,000 

      - งบดาํเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานและสหกรณ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : มกีารใชผ้ลติภณัฑย์างพาราเพือ่ดูแล

สุขภาพโคนมภายใตโ้ครงการส่งเสรมิการใชย้างใน

หน่วยงานภาครฐั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.9  โครงการที่ 9 :  โครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั                   19,831,500 

- เพือ่ขยายการใชแ้ผ่นยางพาราปูพื้นในคอกโคนมใหก้บัฟารม์สมาชกิสหกรณ์

 ท ัว่ประเทศ

- พฒันาฟารม์สมาชกิสหกรณ ์ใหม้แีรงจูงใจในการพฒันาฟารม์สู่ระบบมาตรฐานฟารม์ (GAP)

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 19,831,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,831,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,831,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่สนบัสนุนการใชผ้ลติภณัฑย์างพาราในสหกรณ์โคนม 19,831,500             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

590,408,400                

587,713,300                

       5. ส่งเสรมิและพฒันาการตลาดหมอ่นไหม การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานการผลติและสนิคา้

       6. พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในภารกจิทีร่บัผดิชอบและเป็นองคก์รแห่งความผาสุก 

       7. ดาํเนินงานเกี่ยวกบัความร่วมมอืกบัต่างประเทศดา้นหมอ่นไหม 

องคก์รนาํดา้นหมอ่นไหมในอาเซยีน พฒันาไหมไทยอย่างย ัง่ยนืสู่สากล

1. อนุรกัษแ์ละคุม้ครองพนัธุกรรมหมอ่นไหม วสัดุยอ้มส ีและสบืสานวฒันธรรมภมูปิญัญาเกี่ยวกบั

          หมอ่นไหม 

       2. วจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหมอ่นไหมแบบครบวงจร 

       3. บรกิารวชิาการและปจัจยัการผลติดา้นหมอ่นไหมทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐาน 

       4. ส่งเสรมิ พฒันาการผลติและสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการดา้นหมอ่นไหม 

          หมอ่นไหม 



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 590.4084        587.7133        586.7683        581.7514        632.9651        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 590.4084        596.1247        586.7683        581.7514        632.9651        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 284.1472     283.2584     294.2682     305.7184     317.6267     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. การพฒันาหม่อนไหมและผลติภณัฑใ์หม้ี

คุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผา้ไหมที่ขอ

เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑผ์า้ไหมไทย (ตรา

นกยูงพระราชทาน)

เมตร 70,000 70,000 75,000 80,000 85,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพในดา้นหม่อนไหม

ราย 4,200 900 2,000 3,000 5,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการ

ส่งเสรมิอาชพีดา้นหม่อนไหมตามปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

ราย  - 1,000 1,200 1,500 1,700

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการ

บรกิารพนัธุห์ม่อนไหมและวสัดุยอ้มสี

ราย 8,000 8,000 10,000 12,000 15,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของจาํนวน

ผา้ไหมที่ไดร้บัเครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ์

ผา้ไหมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของจาํนวนพนัธุ ์

หม่อนและไข่ไหมที่ผลติไดถ้กูนาํไปใช ้

รอ้ยละ 85 85 88 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 280.7835     292.9970     277.0772     256.1101     268.9155     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. การสง่เสรมิการรวมกลุ่มการผลติและมีตลาด

รองรบัอย่างครบวงจร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ตน้ทุนการผลติสนิคา้

หม่อนไหมลดลงไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ  - 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลผลติสนิคา้หม่อนไหม

เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ  - 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 25.4777       8.9229        8.9229        8.9229        8.9229        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. การสง่เสรมิการบรหิารจดัการพื้นที่ปลูกหม่อน

เลี้ยงไหมที่มีประสทิธภิาพ และเพิม่รายไดใ้ห ้

เกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:การบรหิารจดัการพื้นที่

ความเหมาะสมในการปลูกหม่อนไหมไม่

นอ้ยกว่า

จงัหวดั  - 1 2 3 9

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.0850        5.0000        8.0000        27.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร

ในการประกอบอาชีพดา้นหม่อนไหมอย่าง

เขม้แข็งและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้หม่อนไหมไม่นอ้ย

กว่า

ศูนย์  - 2 5 10 27

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.4500        1.5000        3.0000        10.5000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

331



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 26.2728      37.0387      -              -              -              

1. ผลผลติ : การผลติสนิคา้หม่อนไหมไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันา

1 26.2728       37.0387       -                -                -                

รวม 1 26.2728      37.0387      -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  26,272,800  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 283,258,400                 

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 11,457,900                   

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

2. แผนงานพื้นฐาน 292,997,000                 

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

11,457,900                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 292,997,000                     

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 275.2494     212.3439     64.1539       0.7000        35.2661       587.7133     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 275.2494     8.0090        -               -               -               283.2584     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               195.4120     64.1539       0.7000        32.7311       292.9970     

ผลผลติที่ 1 : การผลติสนิคา้หม่อนไหม

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

             -        195.4120        64.1539         0.7000        32.7311      292.9970 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               8.9229        -               -               2.5350        11.4579       

โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -           8.9229              -                -                -           8.9229 

โครงการที่ 2 : โครงการบรหิารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่   

สาํคญั

             -                -                -                -           2.0850         2.0850 

โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -                -                -                -           0.4500         0.4500 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

333



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

284.1472         283.2584         294.2682         305.7184         317.6267         

284.1472         283.2584         294.2682         305.7184         317.6267         

276.5545         275.2494         286.2592         297.7094         309.6177         

7.5927            8.0090            8.0090            8.0090            8.0090            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          283,258,400 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 283,258,400 บาท

1. งบบคุลากร 275,249,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 163,197,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 120,738,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 42,458,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 112,051,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,009,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,009,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 507,600                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้ 432,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 360,000                บาท

(5) เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ของลูกจา้งประจาํ 72,000                  บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,646,200              บาท
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บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

195.4120    64.1539   0.7000      32.7311    292.9970   

9.7761         3.3916       -              -              13.1677       

30.6737       29.4728     0.7000       12.3943      73.2408       

42.3197       -              -              0.4629       42.7826       

15.3875       -              -              10.0000      25.3875       

71.6480       14.6381     -              -              86.2861       

9.5228         16.6514     -              -              26.1742       

16.0842       -              -              9.8739       25.9581       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เมตร 70,000 70,000 75,000 80,000 85,000

 ( 31,676 )

ราย 4,200 900 2,000 3,000 5,000

 ( 924 )

ราย  - 1,000 1,200 1,500 1,700

ราย 8,000 8,000 10,000 12,000 15,000

 ( 5,581 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 88 90 90

 ( - )

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  292,997,000 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การผลติสนิคา้หม่อนไหมไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา                  292,997,000 

เพือ่ใหเ้กษตรกรที่ประกอบอาชพีดา้นหม่อนไหมสามารถนาํภมูปิญัญาและเทคโนโลยอีงคค์วามรูด้า้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและพฒันาหม่อนไหม

หม่อนไหมที่ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาในรูปแบบต่างๆ ไปปรบัใช ้ เพือ่พฒันาการผลติของตน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ ทาํใหช้วีติความเป็นอยู่ของเกษตรกรม ัน่คง มรีายไดเ้พยีงพอ ต่อการเลี้ยงชพีอย่างย ัง่ยนื

และสามารถสบืสานมรดกทางวฒันธรรมไหมไทยของชาติสบืไป

2. อนุรกัษแ์ละคุม้ครองหม่อนไหม

3. บรกิารวชิาการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละส่งเสรมิการผลติหม่อนไหม

4. ส่งเสรมิเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม

5. ผลติพนัธุห์ม่อนไหมและวสัดุยอ้มสี

6. สนบัสนุนระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

7. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรแิละโครงการพเิศษ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี

งบประมาณ

ดา้นหม่อนไหมตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการบรกิารพนัธุ ์

หม่อนไหมและวสัดุยอ้มสี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผา้ไหมที่ไดร้บั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผา้ไหมที่ขอเครื่องหมายรบัรอง

ผลติภณัฑผ์า้ไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพในดา้นหม่อนไหม

เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑผ์า้ไหมไทย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนพนัธุห์ม่อนและ

ไข่ไหมที่ผลติไดถ้กูนาํไปใช ้
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 280.7506      292.9970    277.0772     256.1101     268.9155     

ลา้นบาท 280.7506      292.9970    277.0772     256.1101     268.9155     

ลา้นบาท 191.1637      195.4120    243.9145     256.1101     268.9155     

ลา้นบาท 29.8986       64.1539     33.1627      -              -               

ลา้นบาท 0.6800         0.7000       -              -              -               

ลา้นบาท 59.0083       32.7311     -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การผลติสนิคา้หม่อนไหมไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา 292,997,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 195,412,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 182,414,700           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,459,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 14,388,000             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,338,200              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 4,332,500              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 6,800,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 62,160,500             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,638,800              บาท

(8) ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 1,200,000              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นทิรรศการ 11,663,900             บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 196,300                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาดูแลบาํรงุรกัษาและพฒันาระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 3,983,600              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 2,513,300              บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 39,966,900             บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 1,565,800              บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,190,000              บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,643,700              บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 830,000                บาท

(18) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,014,600              บาท

(19) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,929,600              บาท

(20) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 50,000                  บาท

(21) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,250,000              บาท

(22) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,997,300             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,812,200              บาท

(2) ค่าประปา 1,168,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,567,000              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,449,600              บาท

2. งบลงทนุ 64,153,900             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,153,900             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 32,269,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,381,600              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,381,600              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 43 หน่วย)
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2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,733,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,305,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลเชยีงทอง อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีตาํบลหนา้พระลาน อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบรุ ี1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,460,400             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,260,400              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 554 หน่วย)

(2) พฒันาระบบ Call Center  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 

1 ระบบ 1,200,000              บาท

(3) พฒันาระบบใหบ้รกิารดา้นหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000             บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 280,700                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 280,700                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,302,000              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,302,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 83 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑก์ารเกษตร 2,796,300              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,796,300              บาท

รวม 17 รายการ (รวม 126 หน่วย)

2.1.1.7 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 560,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 560,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.8 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,755,100              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,755,100              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,884,800             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 350,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,272,800             บาท

(1) อาคารวจิยัพฒันามาตรฐานและอนุรกัษพ์นัธุกรรมหม่อนไหม เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 หลงั 26,272,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 79,139,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,827,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,272,800             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 37,038,700             บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 150,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 150,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,912,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,912,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,260,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1,260,000              บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,440,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,440,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 700,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 700,000                บาท

1) ค่าสมาชกิสมาคมไหมโลก 700,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 32,731,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 462,900                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการพระราชดาํรแิละโครงการพเิศษ 8,300,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในโครงการธนาคารเชื้อพนัธุกรรมไหม 8,047,400              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในโครงการศูนยก์ารเรยีนรูเ้ชงิอนุรกัษด์า้นหม่อนไหม ไมย้อ้มสี

และผา้ไหม 4,346,900              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการสรา้งทายาทหม่อนไหมในโรงเรยีน 1,573,900              บาท

6) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสบืสานตาํนานไหมไทย 10,000,000             บาท
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  11,457,900 บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ
บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

8.9229       -            -             -             8.9229      

8.9229         -              -              -              8.9229        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ  - 5 5 5 5

รอ้ยละ  - 5 5 5 5

ลา้นบาท 25.4777        8.9229       8.9229        8.9229        8.9229        

ลา้นบาท 25.4777        8.9229       8.9229        8.9229        8.9229        

ลา้นบาท 25.4777       8.9229       8.9229       8.9229       8.9229        

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

อทุยัธานี รวมจาํนวน 600 ไร่

 - พื้นที่ดาํเนินการผลติไหมหตัถกรรม จาํนวน 2 แปลง คือ จงัหวดัชยัภมู ิและจงัหวดันครราชสมีา

ไดม้าตรฐาน

 - เพือ่ใหเ้กิดการสรา้งโอกาสในการแข่งขนัสนิคา้เกษตร

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพผูน้าํกลุม่เกษตรกร ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการกลุม่ใหเ้ขม้แขง็

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ไม่นอ้ยกว่า

                   61,169,300 

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการผลติหม่อนไหมดว้ยระบบแปลงใหญ่

 - เพือ่ใหเ้กษตรกรมตีน้ทุนการผลติที่เหมาะสม มผีลผลติต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมท ัง้ผลผลติมคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                    8,922,900 

 - เพือ่ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกลุม่การผลติ โดยมตีลาดรองรบัที่แน่นอน

 - พื้นที่ดาํเนินการผลติไหมอตุสาหกรรม จาํนวน 3 แปลง คือ จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัอดุรธานี และจงัหวดั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   61,169,300 

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : ตน้ทุนการผลติสนิคา้หม่อนไหมลดลง

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ผลผลติสนิคา้หม่อนไหมเพิม่ขึ้น

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมจาํนวน 200 ไร่
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8,922,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,922,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,922,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,032,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 633,000                บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 5,620,000              บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,637,900              บาท
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    2,085,000 บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ
บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             2.0850      2.0850      

-                -              -              2.0850       2.0850        

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จงัหวดั  - 1 2 3 9

ลา้นบาท -                2.0850       5.0000        8.0000        27.0000       

ลา้นบาท -                2.0850       5.0000        8.0000        27.0000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                2.0850       5.0000       8.0000       27.0000       

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

 - เพือ่บรหิารจดัการพื้นที่ดา้นหม่อนไหม โดยวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิกายภาพและ

 กรมหม่อนไหม จงัหวดัชยัภมูิ

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารจดัการพื้นที่ที่เหมาะสมดา้นหม่อนไหม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   42,085,000 

                   42,085,000 

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การบรหิารจดัการพื้นที่ความเหมาะสม

ในการปลูกหม่อนไหมไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิเศรษฐกิจ

 - เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารผลติสนิคา้หม่อนไหมที่มคุีณภาพและปรมิาณสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และปรบัรูปแบบการผลติพชืในเขตพื้นที่ใหเ้หมาะสม

 - เพือ่สนบัสนุนใหก้ารบรหิารจดัการพื้นที่หม่อนไหมเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง เกษตรกร

มทีางเลอืกในการตดัสนิใจทาํการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ลดความเสีย่ง ลดตน้ทุนการผลติ และเพิม่รายได ้

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้

เกษตรที่สาํคญั 2,085,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,085,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้

เกษตรทีส่าํคญั 2,085,000              บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ
บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             0.4500      0.4500      

-                -              -              0.4500       0.4500        

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 2 5 10 27

ลา้นบาท -                0.4500       1.5000        3.0000        10.5000       

ลา้นบาท -                0.4500       1.5000        3.0000        10.5000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                0.4500       1.5000       3.0000       10.5000       

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

                   15,450,000 

 - เพือ่ขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของ ศพก. ในการส่งเสรมิ พฒันา ใหบ้รกิาร และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให ้

 - เพือ่บูรณาการและสรา้งความเป็นเอกภาพในการดาํเนินการ ศพก. ร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง

เกิดผลสาํเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                       450,000 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพของ ศพก. 2 ศูนย ์ใหม้คีวามพรอ้มในการดาํเนินงานดา้นหม่อนไหม

 กรมหม่อนไหม จงัหวดัน่าน ชยัภมูิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติสนิคา้หม่อนไหมไม่นอ้ยกว่า 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

1. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้หม่อนไหม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   15,450,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร 450,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 450,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร 450,000                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

จดัทีด่นิ สรา้งมลูค่าทีท่าํกนิ พฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกร คุม้ครองทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

1. จดัทีด่นิทาํกนิและทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่เกษตรกร

2. ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม และการใชป้ระโยชนท์รพัยากรในเขตปฏรูิปทีด่นิ

3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และส่งเสรมิการเรยีนรู ้

4. สนบัสนุนเงนิทนุเพือ่การพฒันาอาชพีเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

1,849,155,300              

1,767,545,400              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,849.1553     1,767.5454     1,822.2547     1,599.7957     1,635.2141     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,849.1553     1,767.5454     1,822.2547     1,599.7957     1,635.2141     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 871.2245     856.8587     889.6016     923.6543     959.0691     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรไดร้บัสทิธเิขา้ทําประโยชน์ในที่ดิน

เขตปฏรูิปที่ดิน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บั

สทิธเิขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏรูิปที่ดนิ

ราย 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่เขตปฏรูิป

ที่ดนิไดร้บัการตรวจสอบการถอืครองที่ดนิ

ไร่ -               4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ที่เขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏรูิปที่ดนิ

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 531.3078     511.2326     435.0843     435.0843     435.0843     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดินไดร้บัการสง่เสรมิ

และพฒันาอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในเขต

ปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพี

ราย 29,760 44,090 44,000 44,000 44,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรใน

เขตปฏรูิปที่ดนิที่ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพี

นาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 218.5593     168.5270     172.9738     172.9771     172.9807     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เกษตรกรไดร้บัความรูแ้ละทกัษะประกอบ

อาชีพดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น

ราย 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ที่ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น

นาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 228.0637     182.9539     286.0669     29.5519       29.5519       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. พื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดินมีการสง่เสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ในเขต

ปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการพฒันาตามแนวทาง

ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

พื้นที่ -               26 26 26 26

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ที่ไดร้บัการพฒันาตามแนวทาง

ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รอ้ยละ -               60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               28.9607       18.6156       18.6156       18.6156       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. พื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดินมีการจดัต ัง้และ

พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ศูนย์ -               140 140 140 140

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาความรูใ้นการผลติ

สนิคา้เกษตร

รอ้ยละ -               60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               7.4750        7.4750        7.4750        7.4750        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. พื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดินมีการสง่เสรมิและ

พฒันาเกษตรทฤษฎใีหม่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยต์น้แบบ

การส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ศูนย์ -               70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาความรูเ้กษตร

ทฤษฎใีหม่

รอ้ยละ -               60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               11.5375       12.4375       12.4375       12.4375       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานยุทธศาสตร์ 1 99.4820      256.5150    -              -              -              

1. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและอนุรกัษ์

ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย

1 99.4820       256.5150      -                -                -                

รวม 1 99.4820      256.5150    -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  99,482,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 856,858,700                 

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 230,927,100                 

2. แผนงานพื้นฐาน 679,759,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 679,759,600                     

230,927,100                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 818.5745     668.4376     278.1410     -               2.3923        1,767.5454   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 818.5745     38.2842       -               -               -               856.8587     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               568.8690     108.4983     -               2.3923        679.7596     

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดร้บัการจดัที่ดนิ

และคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม

             -        420.1312        88.7091              -           2.3923      511.2326 

ผลผลติที่ 2 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

พฒันาศกัยภาพ และสรา้งมลูค่าที่ทาํกิน

             -        148.7378        19.7892              -                -        168.5270 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               61.2844       169.6427     -               -               230.9271     

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและ

อนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย

             -          25.2319      157.7220              -                -        182.9539 

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรู ้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -           7.4750              -                -                -           7.4750 

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิเกษตร

ทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

             -          11.5375              -                -                -          11.5375 

โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่

             -          17.0400        11.9207              -                -          28.9607 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

351



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

871.2245         856.8587         889.6016         923.6543         959.0691         

871.2245         856.8587         889.6016         923.6543         959.0691         

830.8978         818.5745         851.3174         885.3701         920.7849         

40.3267          38.2842          38.2842          38.2842          38.2842          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                         856,858,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 856,858,700 บาท

1. งบบคุลากร 818,574,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 744,411,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 682,867,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 61,544,600             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 74,162,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 38,284,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,284,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 30,084,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,491,700              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,361,500              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,051,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

420.1312    88.7091    -             2.3923      511.2326   

74.1950       -              -              -               74.1950      

150.2610      71.2183     -              2.3923        223.8716     

195.6752      17.4908     -              -               213.1660     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

 ( 47,989 )

ไร่  - 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 531.3078      511.2326    435.0843     435.0843     435.0843     

ลา้นบาท 531.3078      511.2326    435.0843     435.0843     435.0843     

ลา้นบาท 441.0309      420.1312    432.6920     432.6920     432.6920     

ลา้นบาท 87.8846       88.7091     -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท 2.3923         2.3923       2.3923       2.3923        2.3923       

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  679,759,600 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  เกษตรกรไดร้บัการจดัที่ดินและคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม                  511,232,600 

เพือ่จดัหาที่ดนิ กระจายสทิธทิี่ดนิ และจดัที่ดนิใหแ้ก่เกษตรกรผูไ้รท้ี่ดนิทาํกิน หรอืมทีี่ดนิเลก็นอ้ยไม่เพยีงพอ

ต่อการครองชพี โดยการมอบสทิธกิารเขา้ทาํประโยชนใ์นที่ดนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ตรวจสอบที่ดนิ

2. บรหิารจดัการ

3. จดัที่ดนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัสทิธิ

เขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏรูิปที่ดนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่เขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บั

การตรวจสอบการถอืครองที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่เขา้ทาํประโยชน์

ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการจดัที่ดินและคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม 511,232,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 420,131,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 388,841,400           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,700,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 92,906,200             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 15,630,000             บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 152,782,000            บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,140,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 6,840,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 5,366,000              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 8,957,700              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 22,999,400             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 16,603,800             บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,397,700              บาท

(12) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 4,924,600              บาท

(13) ค่าดาํเนนิคดแีละค่าธรรมเนยีมศาล 8,975,000              บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 9,053,300              บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 11,428,000             บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 950,000                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,320,000              บาท

(18) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,300,000              บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 500,000                บาท

(20) วสัดคุอมพวิเตอร์ 14,967,700             บาท

(21) วสัดกุารเกษตร 100,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,289,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,100,300             บาท

(2) ค่าประปา 1,491,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,193,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,259,300              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,246,200              บาท

2. งบลงทนุ 88,709,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 88,709,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 50,452,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 32,962,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 22,036,000             บาท

รวม 22 รายการ (รวม 28 หน่วย)
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(2) รถโดยสาร  ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีแขวงบา้นพานถม เขตพระนคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 4 คนั 4,856,000              บาท

(3) รถโดยสาร  ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,214,000              บาท

(4) รถโดยสาร  ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีตาํบลวดัจนัทร ์อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,214,000              บาท

(5) รถโดยสาร  ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,214,000              บาท

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

2,400 ซซี ีตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,214,000              บาท

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

2,400 ซซี ีตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,290,800             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,780,800              บาท

รวม 16 รายการ (รวม 290 หน่วย)

(2) อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลูชนดิ SAN แบบที ่1 แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(3) อปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกัเกษตร แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร จงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,510,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑส์าํรวจ 3,200,000              บาท

(1) เครือ่งหาค่าพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,200,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 38,256,300             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 786,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 786,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,470,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 37,470,300             บาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,392,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 2,392,300              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

148.7378    19.7892    -             -             168.5270   

3.1362         -              -              -               3.1362       

37.6656       9.9531       -              -               47.6187      

24.2558       -              -              -               24.2558      

12.5603       -              -              -               12.5603      

5.5200         -              -              -               5.5200       

34.4670       -              -              -               34.4670      

31.1329       9.8361       -              -               40.9690      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 29,760 44,090 44,000 44,000 44,000

 ( 30,729 )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 218.5593      168.5270    172.9738     172.9771     172.9807     

ลา้นบาท 218.5593      168.5270    172.9738     172.9771     172.9807     

ลา้นบาท 167.6353      148.7378    172.9738     172.9771     172.9807     

ลา้นบาท 50.9240       19.7892     -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพ และสรา้งมูลค่าที่ทํากนิ                  168,527,000 

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีใหแ้ก่เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ สรา้งความเขม้แขง็และพฒันาตนเอง

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งผลใหเ้กษตรกรเกิดความม ัน่คงในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาผูแ้ทนเกษตรกร

2. พฒันาพื้นที่ปฏรูิปที่ดนิ

3. สรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่

4. พฒันาธุรกิจชมุชนในเขตปฏรูิปที่ดนิ

5. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ

6. พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏรูิปที่ดนิ (Smart Farmer)

7. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บั

การส่งเสรมิพฒันาอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพีนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพและสรา้งมูลค่าที่ทํากนิ 168,527,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 148,737,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 148,717,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 20,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 15,537,600             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 32,000                  บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 28,012,500             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 71,545,400             บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร 210,500                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 938,000                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,038,000              บาท

(9) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,540,000              บาท

(10) วสัดคุอมพวิเตอร์ 135,000                บาท

(11) วสัดกุารเกษตร 25,708,800             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,000                  บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 20,000                  บาท

2. งบลงทนุ 19,789,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,789,200             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,789,200             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 3,020,100              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,020,100              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,634,800              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,634,800              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 242,500                บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 242,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าควบคมุงาน 152,400                บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 152,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 1,784,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,784,700              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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2.1.1.6 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 12,454,700             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,454,700             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.7 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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  230,927,100 บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.2319      157.7220  -             -             182.9539   

25.2319       157.7220    -              -               182.9539     

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

 ( 1,233 )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( 60 )

ลา้นบาท 665.7449      182.9539    286.0669     29.5519       29.5519      

ลา้นบาท 665.7449      182.9539    286.0669     29.5519       29.5519      

ลา้นบาท 134.1476      25.2319     29.5519      29.5519       29.5519      

ลา้นบาท 531.5973      157.7220    256.5150     -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่ใหม้กีารประกอบอาชพีผสมผสาน ท ัง้อาชพีทางการเกษตรและอาชพีทางการผลติสนิคา้

ประเภทศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น เป็นแหลง่ฝึกทกัษะในการประกอบอาชพี เพิม่รายไดใ้หแ้ก่

เกษตรกร และเป็นศูนยร์วบรวมอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นจากทุกภาคของประเทศ

ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ในที่ดนิพระราชทาน ตาํบลราชคราม ชา้งใหญ่ และโพธิ์แตง อาํเภอบางไทร

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

                1,224,142,800 

                1,224,142,800 

หน่วย:ลา้นบาท

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย                  182,953,900 

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและส่งเสรมิศิลปหตัถกรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี

ดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

ดา้นหตัถกรรมพื้นบา้นนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย 182,953,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,231,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,231,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 200,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 926,100                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 464,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 180,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,115,800              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,764,000              บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 140,000                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 54,000                  บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 708,000                บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 720,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 180,000                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 144,000                บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 36,000                  บาท

(14) วสัดกุารเกษตร 600,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,800,000              บาท

(2) ค่าประปา 3,140,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 50,000                  บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 10,000                  บาท

2. งบลงทนุ 157,722,000           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 157,722,000           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 157,722,000           บาท

2.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,120,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,120,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 1,120,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,120,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 48,000,000             บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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(2) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงตํา่ ระบบสือ่สาร และไฟแสงสวา่ง

ทางเดนิ (เคเบิ้ลใตด้นิ) ระยะที ่3 ภายในศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร 

ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุอาคารบรเิวณศูนยเ์รยีนรูแ้ละทศันยีภาพ (ระยะที ่2)

ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(4) ปรบัปรงุภมูทิศันค์ลองร่มไทร (ระยะที ่2) ภายในศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ตาํบล

ชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(5) ปรบัปรงุอาคารฝึกอบรมแผนกช่างยนต ์ภายในศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ตาํบล

ชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 12,000,000             บาท

2.1.1.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 8,000,000              บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 99,482,000             บาท

(1) ก่อสรา้งงานผงับรเิวณและกลุม่อาคารชดุพกัอาศยัสาํหรบั อาจารย ์เจา้หนา้ที ่

นกัเรยีนศิลปาชพี ชาย-หญงิ  ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ต.โพธิ์แตง

อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชดุ 99,482,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 603,564,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 100,341,800            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 121,271,900            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 99,482,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 282,468,300            บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7.4750       -            -             -             7.4750      

7.4750         -              -              -               7.4750       

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 140 140 140 140

รอ้ยละ  - 60 60 60 60

ลา้นบาท -                7.4750       7.4750        7.4750        7.4750        

ลา้นบาท -                7.4750       7.4750        7.4750        7.4750        

ลา้นบาท -                7.4750       7.4750       7.4750        7.4750       

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

 ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

                   29,900,000 

                   29,900,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                     7,475,000 

เพือ่จดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธกิารผลติสนิคา้เกษตร เป็นแหลง่เรยีนรูเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการ

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ดา้นการลดตน้ทุนการผลติ เพิม่ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ

รวมทัง้สิ้น

1. ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรในเขตปฏรูิป

่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติสนิคา้เกษตรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในเขตปฏรูิป

สนิคา้เกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ที่ดนิไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาความรูใ้นการผลติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 7,475,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,475,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,475,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,500,000              บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 525,000                บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 2,450,000              บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

11.5375      -            -             -             11.5375    

11.5375       -              -              -               11.5375      

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 70 70 70 70

รอ้ยละ  - 60 60 60 60

ลา้นบาท -                11.5375      12.4375      12.4375       12.4375      

ลา้นบาท -                11.5375      12.4375      12.4375       12.4375      

ลา้นบาท -                11.5375     12.4375      12.4375       12.4375      

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดิน                    11,537,500 

เพือ่เสรมิสรา้งใหเ้กษตรกรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎใีหม่  มกีารดาํเนินชวีติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง พรอ้มเป็นตน้แบบการเกษตรทฤษฎใีหม่และขยายผลการเรยีนรูใ้หก้บั

เกษตรกรรายอื่น

 ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

                   49,750,000 

                   49,750,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนศูนยต์น้แบบการส่งเสรมิ

เกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาความรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปที่ดิน 11,537,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,537,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,537,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,405,100              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,082,400              บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,050,000              บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 4,000,000              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

17.0400      11.9207    -             -             28.9607    

17.0400       11.9207     -              -               28.9607      

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

พื้นที่  - 26 26 26 26

รอ้ยละ - 60 60 60 60

ลา้นบาท -                28.9607      18.6156      18.6156       18.6156      

ลา้นบาท -                28.9607      18.6156      18.6156       18.6156      

ลา้นบาท -                17.0400     18.6156      18.6156       18.6156      

ลา้นบาท -                11.9207     -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -              -               -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                    28,960,700 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ โดยการเพิม่คุณภาพผลผลติและการลดตน้ทุนการผลติ รวมท ัง้ส่งเสรมิ

การรวมกลุม่ของเกษตรกรรายย่อยใหม้คีวามเขม้แขง็สามารถบรหิารจดัการการผลติที่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด

 ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

                   95,965,100 

                   95,965,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บั

การพฒันาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

แบบแปลงใหญ่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ที่ไดร้บัการพฒันาตามแนวทางระบบการเกษตร

เงนินอกงบประมาณ

367



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 28,960,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,040,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,040,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,825,900              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,012,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,394,400              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 293,700                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 654,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 2,860,000              บาท

2. งบลงทนุ 11,920,700             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,920,700             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,920,700             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 3,279,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,279,600              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 865,500                บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 865,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 2,908,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,908,700              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,866,900              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,866,900              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รนาํดา้นการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารสู่ระดบัสากล

1. กาํหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารใหส้อดคลอ้งกบัสากล   

2. รบัรองระบบงานของผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ

   และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง   

3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกาํหนดท่าทขีองประเทศดา้นการมาตรฐานกบัองคก์าร

   มาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาดา้นเทคนิค สุขอนามยัและสุขอนามยัพชื สาํหรบัสนิคา้

   เกษตรและอาหาร ทัง้ระดบัทวภิาคี ภมูภิาค และพหุภาคี   

4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรม์าตรฐาน ความปลอดภยัสนิคา้เกษตร

   และอาหาร   

5. ควบคุม กาํกบั ดูแล ตรวจสอบใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานสนิคา้เกษตร   

6. เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูดา้นการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร การเตอืนภยั และการเชื่อมโยง

   ขอ้มลูท ัง้ในประเทศ และระหว่างประเทศ   

7. ส่งเสรมิ เผยแพร่ การมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารไปใชต้ลอดห่วงโซ่อาหาร   

8. ศึกษา วจิยัและพฒันาการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารทีค่รอบคลุมตัง้แต่ระดบัฟารม์ถงึ

   ผูบ้รโิภค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ

278,823,000                

287,342,400                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 278.8230        287.3424        311.0841        312.3141        278.3531        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 278.8230        287.3424        311.0841        312.3141        278.3531        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 84.6822       82.6717       87.4268       90.0268       92.7308       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สนิคา้เกษตรและอาหารและระบบการจดัการ

คุณภาพการผลติ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัสากลและสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:กระบวนการจดัทาํ

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารมคีวาม

สอดคลอ้งกบัสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 124.9140     106.3301     107.6033     107.6033     105.4383     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. พฒันาดา้นการมาตรฐานและการรบัรอง

ระบบงานรองรบัการถ่ายโอนงานดา้นการ

ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:สนิคา้เกษตรเป้าหมาย

มมีาตรฐานและขอบข่ายการรบัรองระบบงาน

พรอ้มสาํหรบัการถ่ายโอนเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 60 70 80 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 55.1268       64.2836       81.9970       80.6270       46.1270       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สนิคา้เกษตรมีการผลติที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:มาตรฐานและขอบข่าย

การรบัรองระบบงานไดร้บัการพฒันา

รอ้ยละ 50 60 70 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.1000       34.0570       34.0570       34.0570       34.0570       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 3.2076       3.2076       3.2076       -              -              

1. ผลผลติ : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 1 1.0440         1.0440         1.0440         -                -                

2. ผลผลติ : หน่วยงานตรวจสอบรบัรองท ัง้

ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก มกอช.

1 1.4424         1.4424         1.4424         -                -                

3. ผลผลติ : สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 1 0.7212         0.7212         0.7212         -                -                

รวม 3 3.2076       3.2076       3.2076       -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  3,207,600  บาท

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกร

อย่างเป็นระบบ

34,057,000                      

แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร

64,283,600                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 106,330,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 106,330,100                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 98,340,600                   

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 82,671,700                   

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 80.3649       85.6005       13.0457       5.3625        102.9688     287.3424     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 80.3649       2.3068        -               -               -               82.6717       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               54.9387       1.3157        0.2625        49.8132       106.3301     

ผลผลติที่ 1 : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและ

อาหาร

             -          23.2458         0.1017         0.2625        18.4470        42.0570 

ผลผลติที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรบัรอง

ท ัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก

มกอช.

             -          13.0518              -                -           9.5385        22.5903 

ผลผลติที่ 3 : สนิคา้เกษตรมคุีณภาพได ้

มาตรฐาน

             -          18.6411         1.2140              -          21.8277        41.6828 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               10.5718       -               -               23.4852       34.0570       

โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -           6.0648              -                -          16.0352        22.1000 

โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอนิทรยี ์              -           4.5070              -                -           7.4500        11.9570 

4. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ

ประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่า

สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

-               17.7832       11.7300       5.1000        29.6704       64.2836       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

สนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน

             -          17.7832              -           5.1000        23.5104        46.3936 

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยค์วบคุมและ

ตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร

             -                -          11.7300              -           6.1600        17.8900 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

84.6822          82.6717          87.4268          90.0268          92.7308          

84.6822          82.6717          87.4268          90.0268          92.7308          

82.3588          80.3649          85.0000          87.6000          90.3040          

2.3234            2.3068            2.4268            2.4268            2.4268            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           82,671,700 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 82,671,700 บาท

1. งบบคุลากร 80,364,900             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 61,717,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 61,717,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 18,647,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,306,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,306,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 53,600                  บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 782,000                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

23.2458      0.1017    0.2625      18.4470    42.0570    

14.4190       -             0.2625       18.0870      32.7685      

8.8268         0.1017      -              0.3600       9.2885       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 20 15 15 15 15

 ( 4 )

เรื่อง 280 300 320 340 360

 ( 159 )

ลา้นบาท 55.4439        42.0570     43.5342      43.5342      42.4902      

ลา้นบาท 55.4439        42.0570     43.5342      43.5342      42.4902      

ลา้นบาท 28.3101       23.2458     24.8222      24.8222      23.7782      

ลา้นบาท 12.7402       0.1017      -              -              -              

ลา้นบาท 0.2450         0.2625      0.2650       0.2650       0.2650       

ลา้นบาท 14.1486       18.4470     18.4470      18.4470      18.4470      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : การใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นมาตรฐานและ

ความปลอดภยัของสนิคา้เกษตรและอาหาร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมาตรฐานที่จดัทาํแลว้เสรจ็

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การกาํหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร

2. การพฒันาระบบสารสนเทศ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  106,330,100 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร                   42,057,000 

 เพือ่สนบัสนุนใหส้นิคา้เกษตรและอาหารของไทยมคุีณภาพและไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 42,057,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,245,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,216,800             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 19,172,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,200,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 249,500                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 4,308,100              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 690,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 750,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 720,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,023,400              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 993,600                บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 254,000                บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 515,000                บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 405,000                บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 115,200                บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 90,000                  บาท

(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,585,000              บาท

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 173,800                บาท

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,100,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1,044,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 5,221,800              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,045,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,044,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,044,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 1,044,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,044,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,029,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 590,400                บาท

(2) ค่าประปา 84,100                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 231,600                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 132,000                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 1,990,900              บาท
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2. งบลงทนุ 101,700                บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 101,700                บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 101,700                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 101,700                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 101,700                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 262,500                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 262,500                บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารกัขาพชืภมูภิาคเอเชียและแปซฟิิก 262,500                บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 18,447,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 7,743,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมระหวา่งประเทศ 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและพฒันามาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 8,403,600              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานภายใตค้ณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 1,800,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.0518      -           -             9.5385      22.5903    

8.3273         -             -              5.0420       13.3693      

4.7245         -             -              4.4965       9.2210       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หน่วย 24

( 7 )

24 24 24 24

 

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

 

ลา้นบาท 24.2872        22.5903     23.0758      23.0758      21.9548      

ลา้นบาท 24.2872        22.5903     23.0758      23.0758      21.9548      

ลา้นบาท 13.8115       13.0518     13.4758      13.4758      12.3548      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.4757       9.5385      9.6000       9.6000       9.6000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : หน่วยงานตรวจสอบรบัรองท ัง้ภาครฐัและ

เอกชนไดร้บัการรบัรองระบบงานและตรวจติดตามจาก

มกอช.

เชงิคุณภาพ : หอ้งปฏบิตัิการทดสอบสนิคา้เกษตรและ

อาหารไดร้บัการรบัขึ้นทะเบยีนและตรวจติดตามจาก

มกอช.

รวมทัง้สิ้น

1. การรบัรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรบัรองตาม

มาตรฐานสากล

2. การกาํกบั ดูแล และควบคุมมาตรฐานสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  หน่วยงานตรวจสอบรบัรองทัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก 

มกอช.

                  22,590,300 

 เพือ่พฒันาระบบการรบัรองหน่วยรบัรอง และสรา้งการยอมรบัในความเท่าเทยีมกนัระหว่างหน่วยงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรบัรองทัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก 

มกอช. 22,590,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,051,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,699,200             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 10,256,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 268,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 180,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 700,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 569,500                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 600,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,131,100              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 674,600                บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 300,000                บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 1,400,000              บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 480,700                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 112,000                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 183,000                บาท

(13) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,300,000              บาท

(14) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 357,900                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1,442,400              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 7,214,400              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,444,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,442,400              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,442,400              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 1,442,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,442,400              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,352,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 893,400                บาท

(2) ค่าประปา 80,100                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 214,100                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 165,000                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 9,538,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 2,196,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการรบัรองระบบงาน 

และหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร 2,942,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้เกษตร 4,400,100              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

18.6411      1.2140    -             21.8277    41.6828    

11.6463       1.2140      -              5.4000       18.2603      

6.9948         -             -              16.4277      23.4225      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 4 4 4 4 4

 ( - )

เรื่อง 5 5 5 5 5

 ( 1 )

เรื่อง 5 5 5 5 5

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 45.1829        41.6828     40.9933      40.9933      40.9933      

ลา้นบาท 45.1829        41.6828     40.9933      40.9933      40.9933      

ลา้นบาท 23.7770       18.6411     19.0933      19.0933      19.0933      

ลา้นบาท 1.2940         1.2140      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 20.1119       21.8277     21.9000      21.9000      21.9000      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : แกไ้ขปญัหาสนิคา้เกษตรและอาหาร

ส่งออกไดแ้ลว้เสรจ็

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : การเผยแพร่ขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบสู่

สาธารณชน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมาตรฐานที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

เชงิปรมิาณ : ปญัหาสนิคา้เกษตรและอาหารที่ไดร้บั

การแกไ้ข

2. การประชมุเจรจาเพือ่สนบัสนุนการส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เพือ่พฒันาความร่วมมอื ประสาน และสนบัสนุนงานดา้นมาตรฐาน ความปลอดภยัสนิคา้เกษตรและอาหาร

ของไทยใหม้รีะบบการบรหิารจดัการเป็นที่ยอมรบัของตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอาหาร (Food Safety)

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน                   41,682,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 41,682,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,641,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,624,600             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 15,903,400             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 450,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,200,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,222,300              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 450,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 600,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,817,200              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,341,900              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 320,000                บาท

(9) ค่าประชาสมัพนัธ์ 1,622,700              บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 1,200,000              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 900,000                บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 74,000                  บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 127,000                บาท

(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,278,500              บาท

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 299,800                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 721,200                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,607,200              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 722,400                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 721,200                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,016,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,390,900              บาท

(2) ค่าประปา 118,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 254,300                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 253,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,214,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,214,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,214,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,214,000              บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท
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3. งบรายจ่ายอืน่ 21,827,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่แกไ้ขปญัหาในการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้

เกษตรและอาหาร 3,998,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 6,929,300              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมระหวา่งประเทศ 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนสาํนกังานทีป่รึกษาการเกษตรต่างประเทศเพือ่พฒันางานดา้น

ความปลอดภยัในสนิคา้เกษตรและอาหาร 4,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการเพือ่เสริมสรา้งความเขา้ใจดา้นมาตรฐานและการรบัรองของ

ไทยในต่างประเทศ 3,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็การแจง้เตอืนความปลอดภยัสนิคา้เกษตร อาหาร และ

อาหารสตัว ์ 2,400,000              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

6.0648       -           -             16.0352    22.1000    

1.9648         -             -              -              1.9648       

4.1000         -             -              16.0352      20.1352      

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 20 20 20 20 20

 ( - )

ลา้นบาท 3.0000         22.1000     22.1000      22.1000      22.1000      

ลา้นบาท 3.0000         22.1000     22.1000      22.1000      22.1000      

ลา้นบาท 2.0000         6.0648      6.0648       6.0648       6.0648       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         16.0352     16.0352      16.0352      16.0352      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : การผลติในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ปรบัเขา้สู่ระบบการผลติตามมาตรฐานมากขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาที่ปรกึษาแก่เกษตรกร

2. การพฒันาการผลติเขา้สู่ระบบมาตรฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   91,400,000 

                   91,400,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

                  34,057,000 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                   22,100,000 

 เพือ่ใหก้ารผลติในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เขา้สู่ระบบการผลติตามมาตรฐาน

พื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง
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โครงการ : โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 22,100,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,064,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,064,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,200,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 720,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,544,800              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 600,000                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 16,035,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการผลติเขา้สู่มาตรฐาน 16,035,200             บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4.5070       -           -             7.4500      11.9570    

4.5070         -             -              -              4.5070       

-                -             -              7.4500       7.4500       

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 10 10 10 10 10

 ( - )

ลา้นบาท 11.1000        11.9570     11.9570      11.9570      11.9570      

ลา้นบาท 11.1000        11.9570     11.9570      11.9570      11.9570      

ลา้นบาท 3.7400         4.5070      4.5070       4.5070       4.5070       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.3600         7.4500      7.4500       7.4500       7.4500       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : การผลติเกษตรอนิทรยีใ์นพื้นที่เป้าหมาย

เพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาความรูด้า้นมาตรฐาน

2. การพฒันาการผลติสนิคา้สู่มาตรฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   58,928,000 

                   58,928,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเกษตรอนิทรยี ์                   11,957,000 

 เพือ่พฒันาดา้นการมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องไทยใหเ้ป็นที่ยอมรบัของผูบ้รโิภคท ัง้ในและต่างประเทศ

พื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง
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โครงการ : โครงการเกษตรอนิทรีย ์ 11,957,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,507,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,507,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 860,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 740,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,307,000              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 600,000                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 7,450,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาต่อยอดและขยายผลการผลติสู่มาตรฐาน 7,450,000              บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2563)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

17.7832      -           5.1000      23.5104    46.3936    

-                -             5.1000       -              5.1000       

12.8048       -             -              6.2854       19.0902      

4.9784         -             -              17.2250      22.2034      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( - )

90 100 100 100

 

ลา้นบาท 55.1268        46.3936     46.1270      46.1270      46.1270      

ลา้นบาท 55.1268        46.3936     46.1270      46.1270      46.1270      

ลา้นบาท 18.9612       17.7832     18.7020      18.7020      18.7020      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.1000         5.1000      5.1000       5.1000       5.1000       

ลา้นบาท 31.0656       23.5104     22.3250      22.3250      22.3250      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เป้าหมายไดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและขอบข่ายการ

รบัรองระบบงานที่รองรบัการถ่ายโอนในสนิคา้เกษตร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาอาหารฮาลาล

2. การจดัทาํและเตรยีมการบงัคบัใชม้าตรฐานบงัคบั

3. การพฒันาการผลติสู่มาตรฐานและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่ผูบ้รโิภค

เพือ่พฒันาดา้นการมาตรฐานและการรบัรองระบบงานสนิคา้เกษตรเป้าหมายใหส้ามารถรองรบัปรมิาณการผลติ

สนิคา้เกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิม่ขึ้นได ้

 ท ัว่ประเทศ

                  239,901,400 

                  239,901,400 

หน่วย:ลา้นบาท

7.4  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิประสทิธภิาพการผลติ  การสรา้งมูลค่าสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม

อาหาร

                  64,283,600 

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน                   46,393,600 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐาน 46,393,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,783,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,783,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 920,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,600,000              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,700,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,056,800              บาท

(5) ค่าประชาสมัพนัธ์ 5,500,000              บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 800,000                บาท

(7) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,206,400              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 5,100,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,100,000              บาท

1) ค่าพฒันาดา้นมาตรฐานและขดีความสามารถการตรวจสอบรบัรองอาหารฮาลาล 5,100,000              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 23,510,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งระบบอาหารศึกษา 2,900,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใชว้ตัถดุบิคุณภาพ 6,230,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและพฒันามาตรฐานสนิคา้เกษตร 4,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการบงัคบัใชม้าตรฐานบงัคบั 2,285,400              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายผลระบบตามสอบสนิคา้เกษตร 5,575,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการส่งเสริมดา้นการมาตรฐาน 2,520,000              บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2562)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              11.7300   -             6.1600      17.8900    

-                11.7300     -              6.1600       17.8900      

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ  - 1 1 1  -

ลา้นบาท -                17.8900     35.8700      34.5000      -               

ลา้นบาท -                17.8900     35.8700      34.5000      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                11.7300     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                6.1600      35.8700      34.5000      -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระบบการควบคุมและตามสอบคุณภาพ

 มาตรฐานและความปลอดภยัสนิคา้เกษตร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การควบคุมการนาํเขา้ ส่งออกสนิคา้เกษตร

                  17,890,000 

 เพือ่จดัต ัง้ศูนยแ์ละพฒันาระบบการควบคุมและตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหารที่มขีดีความสามารถ

 กรุงเทพมหานคร

                   91,260,000 

                   91,260,000 

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการศูนยค์วบคุมและตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยค์วบคุมและตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร 17,890,000 บาท

1. งบลงทนุ 11,730,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 11,730,000             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 11,730,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,730,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,140,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ระบบจดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 2,000,000              บาท

(3) ระบบงาน Thai TRACES แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 3,000,000              บาท

(4) คอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายประมวลผลหลกั แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,590,000              บาท

(5) อุปกรณเ์ครือข่ายสาํหรบัการเชื่อมต่อ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,000,000              บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 6,160,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์วบคุมและตามสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร 6,160,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

       4. ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องคก์รชี้นาํการพฒันาการเกษตรของประเทศ

 1. เสนอแนะนโยบาย แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตร

       2. จดัทาํและเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร   

       3. ศึกษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นเศรษฐกจิการเกษตร   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร

686,104,900                

692,314,400                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 686.1049        692.3144        675.9126        601.4303        637.7558        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 686.1049        692.3144        675.9126        601.4303        637.7558        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 363.6282     356.1659     369.6687     383.7014     398.2852     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่นํายุทธศาสตรแ์ผนพฒันาและมาตรการ

ทางการเกษตรไปสูก่ารปฏบิตัิที่มีประสทิธผิล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รายงานวเิคราะห์

สถานการณเ์ศรษฐกิจในประเทศและ

ต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณท์าง

เศรษฐกิจในประเทศ

เรื่อง 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รายงานวเิคราะห์

สถานการณท์างเศรษฐกิจการเกษตรที่ถกู

นาํไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 294.3393     294.4153     265.8029     177.2879     186.1522     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. บรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสนิคา้

เกษตรที่สาํคญั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสนิคา้

เกษตรที่สาํคญั

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.3470        10.0733       14.5733       14.5733       14.5733       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและโอกาสในการ

แข่งขนัของสนิคา้เกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินงานโครงการที่สนบัสนุนการเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติและโอกาสในแข่งขนัของ

สนิคา้เกษตร

รอ้ยละ  - 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.7904       31.6599       25.8677       25.8677       38.7451       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 41.7880      96.9572      -              -              -              

1. ผลผลติ : บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจ

การเกษตร

1 41.7880       96.9572       -                -                -                

รวม 1 41.7880      96.9572      -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  41,788,000  บาท

2. แผนงานพื้นฐาน 294,415,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 294,415,300                     

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 356,165,900                 

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 41,733,200                   

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่าง

เป็นระบบ

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

41,733,200                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 345.9502     172.5904     114.5131     -               59.2607       692.3144     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 345.9502     10.2157       -               -               -               356.1659     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               162.3747     108.7209     -               23.3197       294.4153     

ผลผลติที่ 1 : บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจ

การเกษตร

             -        162.3747      108.7209              -          23.3197      294.4153 

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

-               -               5.7922        -               35.9410       41.7332       

โครงการที่ 1 : โครงการบรหิารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

             -                -                -                -          10.0733        10.0733 

โครงการที่ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

             -                -           5.7922              -          10.8774        16.6696 

โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอนิทรยี ์              -                -                -                -           9.0300         9.0300 

โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่

             -                -                -                -           3.9603         3.9603 

โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสนิคา้

เกษตร

             -                -                -                -           1.0000         1.0000 

โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสรมิเกษตร

ทฤษฎใีหม่

             -                -                -                -           1.0000         1.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

363.6282         356.1659         369.6687         383.7014         398.2852         

363.6282         356.1659         369.6687         383.7014         398.2852         

350.2319         345.9502         359.4530         373.4857         388.0695         

13.3963          10.2157          10.2157          10.2157          10.2157          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดําเนนิการตอ่เนือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          356,165,900 

395



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 356,165,900 บาท

1. งบบคุลากร 345,950,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 276,135,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 242,617,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 33,517,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 69,815,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,215,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,215,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,202,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 186,400                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,531,300              บาท
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บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

162.3747    108.7209    -             23.3197    294.4153    

24.1411       48.5112       -              0.7477       73.4000       

10.1833       1.2765        -              1.8494       13.3092       

11.4576       0.3200        -              2.7972       14.5748       

3.9527         -               -              3.8657       7.8184        

12.5795       2.1100        -              1.3000       15.9895       

70.5643       26.9292       -              11.5597      109.0532      

29.4962       29.5740       -              1.2000       60.2702       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 294.3393      294.4153      265.8029     177.2879     186.1522      

ลา้นบาท 294.3393      294.4153      265.8029     177.2879     186.1522      

ลา้นบาท 190.0466      162.3747      168.8457     177.2879     186.1522      

ลา้นบาท 78.0447       108.7209      96.9572      -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 26.2480       23.3197       -              -              -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  294,415,300 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร                  294,415,300 

 - เพือ่นาํยุทธศาสตร ์แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏบิตัิที่มปีระสทิธผิล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการบรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจการเกษตร

2. จดัทาํและเสนอแนะยุทธศาสตร ์แผนพฒันาและมาตรการทาง

3. ศึกษา วเิคราะห ์วจิยัเศรษฐกิจการเกษตร

4. ศึกษา วเิคราะหเ์ศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

5. การติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและ

6. จดัทาํและเผยแพร่สารสนเทศดา้นเศรษฐกิจการเกษตร

7. ดาํเนินงานบรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจการเกษตรระดบัภมูภิาค

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

ดา้นเศรษฐกิจการเกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

 - เป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการเกษตรของประเทศ

 - เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณม์ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

การเกษตร

สหกรณ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 294,415,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 162,374,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 143,903,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 6,236,900              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 13,807,200             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 2,638,900              บาท

(4) เงนิรางวลักรรมการสอบ 540,000                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 38,030,200             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,100,100              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,919,200              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 20,752,600             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,657,300              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 22,720,000             บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 7,014,600              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 8,753,100              บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 630,000                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,030,000              บาท

(15) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 2,257,700              บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,815,500              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,471,400             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,263,000             บาท

(2) ค่าประปา 533,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,273,300              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 932,700                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,469,400              บาท

2. งบลงทนุ 108,720,900           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,720,900           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 63,329,200             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,465,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,465,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 63 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 31,253,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 22,205,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 5 คนั 6,070,000              บาท
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(3) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,000-3,000 ซซี ี

เครือ่งยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 2 คนั 2,978,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,791,700             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 862,500                บาท

รวม 12 รายการ (รวม 36 หน่วย)

(2) โครงการจดัหาอปุกรณ์และเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายทดแทน

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 11,648,800             บาท

(3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบประมวลผลปรมิาณการผลติ ตน้ทนุ และราคา

สนิคา้เกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 11,700,000             บาท

(4) โครงการพฒันาระบบประเมนิผลและตดิตามโครงการเชงินโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 3,580,400              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,819,500              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 70,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ชดุ LED Multi-media แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,749,500              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,391,700             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 44,891,700             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,103,700              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 41,788,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 238,597,900            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 46,800,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 53,052,700             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 41,788,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 96,957,200             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 23,319,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 12,380,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการจดัทาํขอ้มลูเชงิลกึเพือ่สนบัสนุนมาตรการช่วยเหลอื

เกษตรกรทีป่ระสบภยัธรรมชาติ 10,439,200             บาท

3) ค่าใชจ่้ายการตดิตามประเมนิผลโครงการพระราชดาํริ 500,000                บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -             10.0733    10.0733     

-                -               -              10.0733      10.0733       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1 1 1 1 1

 ( - )

ลา้นบาท 9.3470         10.0733       14.5733      14.5733      14.5733       

ลา้นบาท 9.3470         10.0733       14.5733      14.5733      14.5733       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 9.3470         10.0733       14.5733      14.5733      14.5733       

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                   67,640,200 

 - เพือ่สนบัสนุนใหก้ารบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรมเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง

เกษตรกรมทีางเลอืกในการตดัสนิใจทาํการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ลดความเสีย่ง ลดตน้ทุนการผลติและ

เพิม่รายได ้

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

                   67,640,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                  41,733,200 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสนิคา้เกษตรที่สาํคญั                   10,073,300 

 - เพือ่บรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรมและสนิคา้เกษตรที่มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกิจ  โดยวางแผนการผลติ
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1. การบรหิารจดัการเกษตรเขตเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการที่สนบัสนุนการดาํเนินงาน

บรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสนิคา้เกษตรที่สาํคญั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิกายภาพและเชงิเศรษฐกิจ เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารผลติสนิคา้เกษตรที่มคุีณภาพและ

ปรมิาณสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปรบัรูปแบบการผลติพชืในเขตพื้นที่ใหเ้หมาะสม

400



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสนิคา้เกษตรที่

สาํคญั 10,073,300 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,073,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสนิคา้เกษตร

ทีส่าํคญั 10,073,300             บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              5.7922       -             10.8774    16.6696     

-                5.7922        -              10.8774      16.6696       

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์  - 882 882 882 882

ลา้นบาท -                16.6696       10.8774      10.8774      21.7548       

ลา้นบาท -                16.6696       10.8774      10.8774      21.7548       

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                5.7922        -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                10.8774       10.8774      10.8774      21.7548       

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ที่เกี่ยวขอ้ง

                   60,179,200 

เรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 - เพือ่พฒันาระบบฐานความรูด้า้นเศรษฐกิจการเกษตรและความรูอ้ื่นที่เกี่ยวขอ้งใหก้บัเกษตรกร ศกอ.

ไดเ้รยีนรูแ้ละสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัได ้

 - เพือ่พฒันาเครื่องมอืและช่องทางในการติดต่อประสานงาน รายงานขอ้มลูระหว่างศกอ.และหน่วยงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร                   16,669,600 

 - เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บัเกษตรกร เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) โดยการใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การ

 882 ศูนย์

                   60,179,200 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานการสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานโครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

การผลติสนิคา้เกษตร

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร 16,669,600 บาท

1. งบลงทนุ 5,792,200              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,792,200              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,792,200              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,792,200              บาท

(1) โครงการระบบจดัเก็บขอ้มลูเพือ่ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร 882 ศูนย ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 5,792,200              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 10,877,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร 10,877,400             บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -             9.0300      9.0300       

-                -               -              9.0300       9.0300        

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 1 1 1 1 1

 ( - )

ลา้นบาท 9.0300         9.0300         9.0300        9.0300        9.0300         

ลา้นบาท 9.0300         9.0300         9.0300        9.0300        9.0300         

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 9.0300         9.0300        9.0300       9.0300       9.0300        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเกษตรอนิทรยี ์                    9,030,000 

 - เพือ่เพิม่พื้นที่ ปรมิาณการผลติเกษตรอนิทรยี ์เพิม่มลูค่าผลติผลและผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์

 76 จงัหวดั

                   45,150,000 

                   45,150,000 

 - เพือ่เพิม่การคา้และการบรโิภคสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศ เพือ่สนิคา้ที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยีไ์ทยเป็นที่ยอมรบัและเป็นศูนยก์ลางของสนิคา้และบรกิารดา้นเกษตรอนิทรยี ์

 - เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเกษตรอนิทรยีใ์หเ้ป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานการศึกษาวเิคราะห์

แนวทางการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเกษตรอนิทรยี ์ 9,030,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,030,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการเกษตรอนิทรยี์ 9,030,000              บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -             3.9603      3.9603       

-                -               -              3.9603       3.9603        

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง  - 1 1 1 1

ลา้นบาท 9.7604         3.9603         3.9603        3.9603        3.9603         

ลา้นบาท 9.7604         3.9603         3.9603        3.9603        3.9603         

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 9.7604         3.9603        3.9603       3.9603       3.9603        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                    3,960,300 

เพือ่ใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่ทาํการผลติโดยมตีลาดรองรบัที่แน่นอน มตีน้ทุนการผลติลดลงและมผีลผลติ

 76 จงัหวดั

                   25,601,600 

                   25,601,600 

หน่วย:ลา้นบาท

ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมท ัง้ผลผลติมคุีณภาพไดม้าตรฐาน สรา้งโอกาสในการแข่งขนัของสนิคา้เกษตร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รายงานการติดตามและประเมนิผล

โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,960,300 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,960,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,960,300              บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -             1.0000      1.0000       

-                -               -              1.0000       1.0000        

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง  - 1 1 1 1

ลา้นบาท -                1.0000         1.0000        1.0000        2.0000         

ลา้นบาท -                1.0000         1.0000        1.0000        2.0000         

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                1.0000        1.0000       1.0000       2.0000        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                     5,000,000 

แนวทางการแกไ้ขปญัหา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการธนาคารสนิคา้เกษตร

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                    1,000,000 

เพือ่ติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของโครงการธนาคารสนิคา้เกษตร พรอ้มเสนอแนะ

 พื้นที่ดาํเนินงานโครงการธนาคารสนิคา้เกษตร

                     5,000,000 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รายงานการติดตามและประเมนิผล

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 1,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 1,000,000              บาท
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บาท

7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -             1.0000      1.0000       

-                -               -              1.0000       1.0000        

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง  - 1 1 1 1

ลา้นบาท -                1.0000         1.0000        1.0000        2.0000         

ลา้นบาท -                1.0000         1.0000        1.0000        2.0000         

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                1.0000        1.0000       1.0000       2.0000        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่                    1,000,000 

เพือ่ติดตามและประเมนิผลผลการดาํเนินงานและผลกระทบระยะส ัน้ที่เกิดขึ้นระหว่างดาํเนินโครงการ

 72 จงัหวดั

                     5,000,000 

                     5,000,000 

พรอ้มเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาในระยะต่อไป

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ติดตามประเมนิผลโครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รายงานการติดตามและประเมนิผล

โครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ 1,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานภายใตโ้ครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ 1,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มุง่การวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

พื้นทีสู่งอย่างย ัง่ยนื และพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่ความรูพ้ชืสวน ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ และแหลง่ท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพระดบันานาชาติ

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การวจิยัและพฒันางานโครงการหลวง   

2. สนบัสนุนการวจิยั รวบรวม รกัษาและพฒันาต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่รวมท ัง้รกัษาคุณค่าและ

   สรา้งประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพบนพื้นทีสู่ง   

3. ส่งเสรมิและประสานความร่วมมอืกบัมลูนิธโิครงการหลวงและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการวจิยั 

   พฒันาและถ่ายทอด องคค์วามรูแ้ละพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชนเพือ่ใหช้มุชนมคีวาม

   เขม้แขง็ภายใตป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและสอดคลอ้งกบัแนวทางของโครงการหลวง รวมท ัง้

   การสนบัสนุนกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการฟ้ืนฟู และรกัษาสิง่แวดลอ้ม   

4. จดัใหม้กีารศึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันาและเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศเกี่ยวกบัการพฒันาพื้นทีสู่ง

   อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานและส่งเสรมิการดาํเนินการดงักลา่ว   

5. เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืและแลกเปลีย่นการวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่งท ัง้ภายในและ

   ต่างประเทศ   

6. พฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูพ้ชืสวน ความหลากหลายทางชวีภาพ 

   และแหลง่ท่องเทีย่วทางการเกษตรและวฒันธรรมทีม่คุีณภาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)

474,890,300                

471,590,000                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 474.8903        471.5900        528.5310        510.4690        529.9124        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 474.8903        471.5900        528.5310        510.4690        529.9124        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 77.3816       77.4660       80.5646       84.0000       87.2000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาและ

ถ่ายทอดความรูต้ามแนวทางโครงการหลวงและ

เศรษฐกจิพอเพยีง ใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและ

สามารถพึง่ตนเองได ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานตามโครงการที่สนบัสนุนงาน

โครงการหลวง

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละเกษตรกรในพื้นที่

ขยายผลไดน้าํองคค์วามรูจ้ากศูนยก์ารเรยีนรู ้

โครงการหลวงไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 397.5087     394.1240     447.9664     426.4690     442.7124     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 14.6408      45.4808      4.3608       -              -              

1. ผลผลติ : ประชากรพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันา

ตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกาํหนด

ทศิทางการพฒันาตนเองเพือ่ใหเ้กิดการพฒันา

อย่างย ัง่ยนื

2 14.6408       45.4808       4.3608         -                -                

รวม 2 14.6408      45.4808      4.3608       -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  4,360,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  10,280,000  บาท

2. แผนงานพื้นฐาน 394,124,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 394,124,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 77,466,000                   
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               471.5900     -               471.5900     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               77.4660       -               77.4660       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               394.1240     -               394.1240     

ผลผลติที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงไดร้บัการ

พฒันาตามแนวทางโครงการหลวงและ

สามารถกาํหนดทศิทางการพฒันาตนเอง

เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

             -                -                -        394.1240              -        394.1240 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

77.3816          77.4660          80.5646          84.0000          87.2000          

77.3816          77.4660          80.5646          84.0000          87.2000          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

77.3816          77.4660          80.5646          84.0000          87.2000          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           77,466,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 77,466,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 77,466,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 77,466,000         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 77,466,000          บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           394.1240   -             394.1240   

-                -             110.5851     -              110.5851     

-                -             203.8316     -              203.8316     

-                -             79.7073      -              79.7073      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 72,000 74,000 76,000 77,000 78,000

 ( 35,198 )

ลา้นบาท 110 

( 138.803 )

130 140 150 160

ราย 745,000 800,000 815,000 830,000 845,000

 ( 547,360 )

รอ้ยละ 50 60 70 70 80

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ในการขบัเคลือ่นพฒันาพื้นที่สูง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิาร

อทุยานหลวงราชพฤกษ์

ความรูต้ามแนวทางโครงการหลวง

เชงิปรมิาณ : รายไดข้องเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละมกีารนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการ

พฒันาอาชพี

เชงิปรมิาณ : นกัท่องเที่ยวที่เขา้เยี่ยมชมอทุยานหลวง

ราชพฤกษ์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการนาํแผนชมุชนไปใชป้ระโยชน์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอด

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

2. การพฒันาสนบัสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

3. บรหิารจดัการสาํนกังาน

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  394,124,000 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ประชากรพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงและ

สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาตนเองเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

                 394,124,000 

เพือ่การพฒันาและสนบัสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง รวมท ัง้การบรหิารจดัการอทุยานหลวง

ราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูพ้ชืสวน ความหลากหลายทางชวีภาพ และแหลง่ท่องเที่ยวทางการเกษตรและ

วฒันธรรมที่มคุีณภาพ และการบรหิารจดัการสาํนกังานที่มปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 397.5087      394.1240   447.9664     426.4690     442.7124     

ลา้นบาท 397.5087      394.1240   447.9664     426.4690     442.7124     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 397.5087      394.1240   447.9664     426.4690     442.7124     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ประชากรพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงและ

สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาตนเองเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 394,124,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 394,124,000        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 394,124,000        บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 364,344,000        บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 359,983,200        บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์19 คนั 4,360,800           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,443,200     บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,360,800      บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,360,800      บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 4,360,800      บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,360,800      บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 29,780,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,500,000          บาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) โครงการก่อสรา้งอาคารแสดงองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและโครงการพระราชดาํริ

และจดัแสดงผลผลติผลติภณัฑโ์ครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 10,280,000          บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 51,400,000     บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,280,000     บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 41,120,000     บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์ารเพือ่สรา้งสรรคภ์มูปิญัญาสงัคมเกษตรไทย ใหพ้ฒันาอย่างย ัง่ยนืบนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในรูปแบบพพิธิภณัฑม์ชีวีติ

1. เผยแพร่พระเกยีรตคุิณและพระอจัฉรยิภาพดา้นการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

2. เป็นศูนยก์ลางการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภาคการเกษตร

3. เป็นสถาบนัการเรยีนรู ้ภมูปิญัญาและนวตักรรมการเกษตร

4. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคีความร่วมมอืในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาํนกังาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

217,476,700                

223,172,200                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 217.4767        223.1722        250.8311        124.4353        126.4337        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 217.4767        223.1722        250.8311        124.4353        126.4337        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 40.7086       41.5452       43.0877       44.6919       46.6903       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรและประชาชนไดร้บัการพฒันา

และเรยีนรูภ้มูิปญัญาและนวตักรรมการเกษตร

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนประชาชนที่เขา้ชม

พพิธิภณัฑ์

ราย 125,000 250,000 300,000 350,000 400,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนชิ้นงานการ

จดัแสดงของพพิธิภณัฑ์

ชิ้น 20 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนสมาชกิเครอืข่าย

เศรษฐกิจพอเพยีง

ราย 100 110 110 110 110

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนการถ่ายทอด

องคค์วามรู ้

คร ัง้ 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้ชม

มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจปรชัญาเศรษฐพอเพยีง

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั

การถ่ายทอดองคค์วามรู ้ไดน้าํความรูไ้ป

ประยุกตใ์ช ้

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 176.7681     181.6270     207.7434     79.7434       79.7434       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 93.8836      128.0000    -              -              -              

1. ผลผลติ : เกษตรกรและประชาชนไดร้บัการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันายกระดบั

สามารถพฒันาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีงอย่างย ัง่ยนื

2 93.8836       128.0000      -                -                -                

รวม 2 93.8836      128.0000    -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  61,883,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  32,000,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 41,545,200                   

2. แผนงานพื้นฐาน 181,627,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 181,627,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               223.1722     -               223.1722     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               41.5452       -               41.5452       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               181.6270     -               181.6270     

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรและประชาชน

ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การ

พฒันายกระดบัสามารถพฒันาตนเอง 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างย ัง่ยนื

             -                -                -        181.6270              -        181.6270 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และผลผลติ/โครงการ

บาท

     7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

40.7086          41.5452          43.0877          44.6919          46.6903          

40.7086          41.5452          43.0877          44.6919          46.6903          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

40.7086          41.5452          43.0877          44.6919          46.6903          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           41,545,200 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 41,545,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 41,545,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,545,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 41,545,200             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

 - เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉรยิภาพดา้นการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

 - เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

 - จดัใหม้กีารศึกษา คน้ควา้ รวบรวม เกี่ยวกบัววิฒันาการ ภมูปิญัญา นวตักรรม และการพฒันาการเกษตร

ของประเทศไทย

 - จดัแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชมุ สมัมนา การฝึกอบรม การแสดงสนิคา้ และการเผยแพร่

 - ส่งเสรมิ สนบัสนุน ประสานความร่วมมอื แลกเปลีย่นและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           181.6270   -             181.6270   

-                -             76.5170      -              76.5170      

-                -             7.3650       -              7.3650       

-                -             91.7090      -              91.7090      

-                -             3.6000       -              3.6000       

-                -             2.4360       -              2.4360       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 125,000 250,000 300,000 350,000 400,000

 ( 163,364 )

ชิ้น 20 20 20 20 20

 ( 20 )

ราย 100 110 110 110 110

 ( 96 )

ครัง้ 12 12 12 12 12

 ( 12 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  181,627,000 

                 181,627,000       7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  เกษตรกรและประชาชนไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา    

      ยกระดบัสามารถพฒันาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างย ัง่ยนื

ประชาสมัพนัธแ์นวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัแสดงและกิจกรรมพพิธิภณัฑ์

2. ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

3. อาํนวยการ

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

5. การตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชนทีเ่ขา้ชมพพิธิภณัฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชิ้นงานการจดัแสดงของพพิธิภณัฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิเครอืข่ายเศรษฐกิจพอเพยีง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการถ่ายทอดองคค์วามรู ้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ชมมคีวามรูแ้ละความ

เขา้ใจปรชัญาเศรษฐพอเพยีง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 176.7681      181.6270   207.7434     79.7434      79.7434      

ลา้นบาท 176.7681      181.6270   207.7434     79.7434      79.7434      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 176.7681      181.6270   207.7434     79.7434      79.7434      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอด

องคค์วามรู ้ไดน้าํความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรและประชาชนไดร้บัการถา่ยทอดองคค์วามรู ้

เพือ่การพฒันายกระดบัสามารถพฒันาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงอย่างย ัง่ยนื 181,627,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 181,627,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 87,743,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 79,743,400             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 8,000,000              บาท

(1) ค่าจดัทาํสือ่เพือ่การจดัแสดง-ค่าผลติภาพยนตร ์3 มติ ิความยาวไม่นอ้ย

กวา่  8 นาท ีตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 เรือ่ง 4,000,000              บาท

(2) ค่าจดัทาํสือ่เพือ่การจดัแสดง-ค่าจา้งผลติภาพยนตรแ์อนเิมชนั 2 มติ ิ

ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 นาท ีเพือ่เผยแพร่เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 เรือ่ง 2,100,000              บาท

(3) ค่าจดัสือ่เพือ่การจดัแสดง-จดัจา้งทาํโมบายแอปพลเิคชนั เพือ่การเผยแพร่

และเพือ่การเรยีนรู ้ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

2 ระบบ 1,900,000              บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 93,883,600             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 93,883,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารเรอืนพกัอาศยั ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 อาคาร 61,883,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 77,450,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,566,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 61,883,600             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการพพิธิภณัฑ ์ ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 อาคาร 32,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 160,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมปศุสัตว์
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
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	2. พันธกิจ
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	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
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	7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผนงาน
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผนงาน
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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