
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565 ส่วนเพิ่มปี พ.ศ. 2566 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 

ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 สิงหาคม 2564
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แนวทางการสนับสนุนของ
ภาครัฐ: การสนับสนุนระบบ

นิเวศน์ที่ดี
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แนวทางสนับสนุนของภาครัฐ แผนผังแสดงความ
เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงพาณิชย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศท.
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ความเชื่อมโยงของ
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิรูปใน
ระดับต่าง ๆ กับ
แผนยุทธศาสตร์
ของศ.ศ.ป.
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ความเชื่อมโยงของ
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิรูปใน
ระดับต่าง ๆ กับ
แผนยุทธศาสตร์
ของศ.ศ.ป.
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แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ส่วนเพิ่มปี พ.ศ. 
2566 (ฉบับทบทวน/ปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565
o ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของศ.ศ.ป. และ สศท.
o วิเคราะห์ภารกิจและระบบการด าเนินงานปัจจุบัน (As Is) เทียบกับทิศทางในอนาคต 

(To be): วิเคราะห์ GAP 
o รายละเอียดแผนปฏิบัติการการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ส่วนเพิ่มปี พ.ศ. 2566
o แผนงาน/โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์ สศท.
o รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565
o ข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์ส าหรับปี พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับบริบทองคก์รที่

เปลี่ยนแปลง และเป็นแผนเชิงรุก (Proactive) 6



ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป.- สศท.
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วิเคราะห์ภารกิจและ
ระบบการด าเนินงาน

ปัจจุบัน (As Is) 
เทียบกับ                  

ทิศทางในอนาคต 
(To be): วิเคราะห์

GAP โดยใช้
TOWS Matrixs
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แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน

-S2O1 เน้นการประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐ ส่งเสริมผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจ
-S2O2 เน้นการท าการตลาดแนวใหม่ 
สร้างระบบ AR VR และผสานเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดจ าหน่าย การแสดง
สินค้า และการท่องเท่ียวชุมชน

-S3O1 เน้นการเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์
ความรู้ของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
ให้แพร่หลายและส่งเสริมกลุ่มคนทุกวัย
-W5T2 การประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย 
และการสร้างการรับรู้คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม

-S1T1 เน้นเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นของผปก.
-S1T2 เน้นการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ 
เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 
-S2T3 เน้นการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมให้มีมาตรฐานการส่งออก
-W3T2 เน้นการส ารวจความต้องการของผู้บิ
โภคยุค New Normal เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทยท่ีตรงความต้องการ
-W4T1 เน้นเพ่ิมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลาย ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ โดยแบ่งแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการแต่ละระดับอย่างชัดเจน

- W1O1 เน้นการสร้างความตระหนักการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

- W2O4 เพ่ิมศักยภาพของการท างานเป็นทีม
โดยการสื่อสารแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
ภายในองค์กร แต่ต้องมีการเพ่ิมความ
ระมัดระวังทางด้านภัยคุกคามไซเบอร์ด้วย

- W1O4 เน้นให้องค์กรมีการท างานด้วย
เทคโนโลยีมากขึ้น น าข้อมูลที่ส าคัญรวมเป็น
แพลตฟอร์มเดียวกัน 9



น าเสนอแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-
2565 ส่วนเพิ่มปี พ.ศ. 2566 

(ฉบับทบทวน/ปรับปรุง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สศท. [2565] : 
การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย

มุ่งเน้นในกลยุทธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท าตลาดแนวใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยท า
การตลาดเชิงรุก และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การ
ท าการตลาดต้องมีรูปแบบที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Virtual   Reality, 
Augmented Reality หรือการด าเนินการด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็น E-commerce หรือ 
E-marketplace ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าการท าการตลาดรูปแบบใหม่ออกจากกรอบดั้งเดิม

11



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สศท.:
การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย

กลยุทธ์ที่ 1.1 การขยายช่องทางการตลาด E-commerce

▪ โครงการท่ี 1 การขยายช่องทางการตลาด E-Commerce  และจัดท า Virtual Reality ในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก

▪ โครงการท่ี 2 การจัดงานแสดงสินค้า

▪ โครงการท่ี 3 การส่งเสริมการตลาดและพันธมิตรต่างประเทศ

▪ โครงการท่ี 4 การสื่อสารคุณค่าผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด

▪ โครงการที่ 5 การวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคงานหัตถกรรม (สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค)

▪ โครงการที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มศีักยภาพเพื่อการจ าหน่าย (เน้นการมุ่งเป้าส่งออกไปตลาดตา่งประเทศแบบเจาะจงภูมิภาค)

กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการตลาดเพ่ือเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว

▪ โครงการท่ี 7 การส่งเสริมชุมชนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมเพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียว
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สศท.:
การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ สศท.:
การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์

เนื่องด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 และแผน
ระดับประเทศอื่น ๆ ต่างมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สามารถจ าหน่ายได้ทั้งตลาดใน-ต่างประเทศ ดังนั้น กลยุทธ์ใน
การส่งเสริมผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรม จึงเน้นการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ร่วมกับการผลิตเพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม ตอบโจทย์พฤติกรรมรูปแบบใหม่ (New Normal) และสามารถจ าหน่ายได้ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับสากล 
พร้อมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ สศท.:
การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

▪ โครงการท่ี 8 การยกระดับคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีผสานภูมิปัญญา
▪ โครงการที่ 9 การจัดเกบ็องค์ความรู้มาตรฐานสินค้าหัตถกรรมเพ่ือการพัฒนาและส่งออก (ส่งเสริมในการยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดบัสากล เตรียมการสง่ออกไปประเทศปลายทาง)

▪ โครงการที่ 10 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานงานหัตถกรรมไทย (เพ่ือทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล)
▪ โครงการที่ 11 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศดา้นสียอ้มธรรมชาตงิานหัตถกรรมไทย (เพ่ือเตรียมการสร้าง สศท. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านสีย้อม

ธรรมชาติส าหรับงานศิลปหัตถกรรม)
▪ โครงการที่ 12 การพัฒนากระบวนการย้อมด้วยสียอ้มธรรมชาต ิ(เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านสีย้อมธรรมชาติส าหรับงานศิลปหัตถกรรม)

▪ โครงการที่ 13 การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรยีมผงสยี้อมจากพืชโดยวิธีการสกดัเพ่ือใช้ในงานศิลปหัตถกรรมไทย (เพื่อวิจัยและทดลองวิธีการสกัด
และการเตรียมผงสียอ้มจากพืชที่ผ่านการคัดเลอืก

▪ โครงการที่ 14 การจัดเก็บองค์ความรู้ด้านสียอ้มธรรมชาติส าหรับงานศิลปหัตถกรรมไทย (เพ่ือเตรยีมการสร้าง สศท. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน

สีย้อมธรรมชาติส าหรับงานศิลปหัตถกรรม) 15



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ สศท.:
การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์

▪ โครงการท่ี 15 การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (SACIST Award)

กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาทักษะการประกอบการแก่ช่างศิลปหตัถกรรมไทย

▪ โครงการท่ี 16 การยกระดับศักยภาพช่างศิลปหัตถกรรมไทยและช่างฝีมือ

▪ โครงการที่ 17 การพัฒนายกระดับศักยภาพด้านการประกอบการช่างศิลปหตัถกรรมไทย เช่น การบริหารต้นทุน ด้าน

การเงิน ด้านการวางแผนการตลาด เป็นต้น (ยกระดับทักษะการประกอบการให้ผู้ประกอบการ)

กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นทรัพย์สินทางปัญญา

▪ โครงการท่ี 18 การส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Prop

erties of Crafts)
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ สศท.:
การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ สศท.:
สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย 

บทบาทส าคัญของ ศ.ศ.ป. ในการสืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรม
ไทย ได้ด าเนินงานต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน บทบาทดังกล่าวได้ส่งต่อให้กับ สศท. โดยในการ
ด าเนินงานของ สศท. ควรมุ่งเน้นเสริมสร้างความมีเอกลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมไทยที่ไม่เหมือน
ชาติใดในโลก ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึก ที่มา
ของการพัฒนาองค์ความรู้ และเรื่องราวที่น่าสนใจ รวมถึงสร้างการรับรู้คุณค่างานศิลปหัตถกรรม 
ผ่านการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีต่องานศิลปหัตถกรรม การสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อ
อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทย ในช่องทางใหม่ ๆ ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
น าไปสู่การต่อยอดคุณค่าหรือมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ดียิ่งขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 3.1 การเผยแพร่คุณค่าแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทย และสร้างฐานการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรม

▪ โครงการท่ี 19 การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม

▪ โครงการท่ี 20 การเผยแพร่คุณค่าแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทย

▪ โครงการท่ี 21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการตลาดเชิงรุก กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน 

(Reality; SACICT Concept)

กลยุทธ์ที่ 3.2 การสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมไทยสูค่นทุกวัย

▪ โครงการท่ี 22 การเชิดชูยกย่องผู้ท างานศิลปหัตถกรรมไทยเผยแพร่ต่อกลุ่มคนทุกวัย

กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างการรับรู้ผู้ท างานศิลปหัตถกรรมไทย
▪ โครงการที่ 23 การสืบสานคุณค่างานศิลปหัตถกรรม

▪ โครงการที่ 24 การปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับพันธกจิใหม่ (วางแผนและออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับพันธ

กิจใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ สศท.:
สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ สศท.:
สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สศท.:
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

มุ่งเน้นการด าเนินงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้าน
เอกสาร และกระบวนการด าเนินงานให้ตรงตามก าหนดเวลา ด้านประเมินความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน ERM 2017 และ COSO 2013 ให้มีประสิทธิภาพ ระบบการรับรองมาตรฐาน 
ISO 27001-2013 รวมถึงการด าเนินการด้านเทคโนยีดิจิทัล เช่น ประเมินความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ และ
รักษาข้อมูลสว่นบุคคล และการจัดท าแผนการรับมือ กรณีการรั่วไหลหรือละเมิดข้อมูลสว่น
บุคคล รวมถึง การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล และการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับ
ด าเนินงานภายในของบุคลากร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ

▪ โครงการท่ี 25 การยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ส านักงานดจิิทัล

▪ โครงการท่ี 26 โครงการพัฒนาระบบส านักงานสู่องค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 4.3 การพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และการก ากับดูแลกจิการทีด่ี

▪ โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบและการให้บริการบรรลุการกากับดูแลกิจการที่ดี

▪ โครงการท่ี 28 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สศท.:
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สศท.:
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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น าเสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2565
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565: เป้าหมายในการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2565 (1)

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบ AR หรือ VR 

2) มูลค่าการจัดจ าหน่ายศิลปหัตถกรรมไทยผ่านระบบ E-commerce ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อปี

3) มูลค่าการจัดจ าหน่ายศิลปหัตถกรรมไทยในงานจัดแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า 170,000,000 บาทต่อปี

4) ผู้ประกอบการในและต่างประเทศจับคู่ด าเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 5 รายต่อปี

5) ชุมชนผู้ผลิตศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการพัฒนา เผยแพร่ และร่วมออกงานกับ สศท. หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน

6) ชุมชนหัตถกรรมพัฒนาหรือกลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม ได้รับการยกระดับการผลิตงาน         
ศิลปหัตกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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7) องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าหัตถกรรมเพ่ือการส่งออก ที่สามารถวัดวิเคราะห์ได้ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ไม่
น้อยกว่า 5 รายการ

8)ระดับการรับรู้คุณค่าแห่งงานศิลปหัตถกรรมผ่านสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

9) สามารถพัฒนาแนวทางเพ่ือต่อยอดการท าหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 1 แนวทาง

10) จ านวนผู้ได้รับการเชิดชูช่างหัตถกรรมและผู้สืบทอด ไม่น้อยกว่า 25 คนต่อปี

11) ด าเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

12) ผลคะแนน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

13) ผลคะแนน PMQA เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนของ กพร.

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565: เป้าหมายในการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2565 (2)
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สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การตลาดบูรณาการ

งานศิลปหัตถกรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การพัฒนาผู้ประกอบการ

ศิลปหัตถกรรมไทย&
ผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า 
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
งานศิลปหัตถกรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:
การยกระดับองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ (จ านวน)             3                                  4                                      3                                  3

โครงการปี 65
(จ านวน) 5                                  10                                      7                                 5

แผนปฏิบัติการปี 2565 จ านวน 27 โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท) 60.134                            21.980                               39.688                           7.263

ร้อยละ 46.59                              17.03                                30.75                             5.62
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ค่าใช้จ่ายด าเนินการ ตามแผนงานโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ าแนก
ตามประเภทงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ ตามแผนงานโครงการ ทั้งหมด แบ่งเป็นรายจ่ายประจ าปีร้อยละ 64.59 เงินทุนร้อยละ 29.83 และ
เงินทุนจากโครงการเพ่ิมเติมรอ้ยละ 5.58
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รายจ่ายประจ าปี (บาท) เงินทุน (บาท) เงินทุนส าหรับโครงการเพิ่มเตมิ (บาท)
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