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���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �µ� �µ�

Á�·��°����¦³¤µ�* �µ� �µ�

®¤µ¥Á®�»* Á�È��Îµ�ª�Á�·��°����¦³¤µ�Á�¡µ³�¸É�Îµ¤µ¤����́���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥

1. ª·¥́�«́�r

2. ¡�́��·�

-   -   

¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́� oµ�¤Á�È�Á� oµ¡¦³¥µ Á�È��µ��́� ´Ê��ÎµÂ®n��µ¦Á¦¥̧�¦¼ o   

Ä��µ¦�¨·��µ¦¡�́�µ�¦¼Â¨³�»�¨µ�¦�µ��µ¦«¹�¬µ �µ¦���¦ ̧°»�µ®�¦¦¤�¦·�µ¦ 

ª·�¥µ«µ�¦r»�£µ¡�¸É¤�̧»�£µ¡Å� o¤µ�¦�µ�µ�¨

1. ¡�́�µ®¨�́¼�¦�¸É°��¨ o°���́ª·¥́�«́�r  Ä® o¤�̧µ¦�¼¦�µ�µ¦�ªµ¤Á�¸É¥ª�µ�

�°�µ�µª·�µ�nµ�Ç Ä® o��́�n°�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�

2. ¡�́�µ°��r�ªµ¤¦¼ o��¡ºÊ��µ��°��µ¦ª·�¥́ Á¡ºÉ°¦ oµ��ª�́�¦¦¤�µ¦�Îµ�µ�

Â¨³�µ¦�¨·���́�·�

3. Á�È�«¼�¥r�¨µ��µ¦�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â¨³°��r�ªµ¤¦¼ o Á¡ºÉ°¥�¦³��́�»�£µ¡�¸ª·�

�°��¦³�µ��Ä�� o°��·É� Â¨³�»¤��

4. °�»¦�́¬r n�Á¦·¤ Â¨³Á�¥Â¡¦n«·¨�ª�́��¦¦¤Â¨³£¼¤·��́�µÅ�¥¼nµ�¨

5. �¦·®µ¦��́�µ¦¤®µª·�¥µ¨¥́� oª¥®¨�́�¦¦¤µ£·�µ¨

�¦³�¦ª��µ¦°»�¤«¹�¬µ ª·�¥µ«µ�¦ r ª·�¥́Â¨³�ª�́�¦¦¤

¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́� oµ�¤Á�È�Á� oµ¡¦³¥µ

���¦³¤µ�  �̧ 2563  �̧ 2564

599,556,100 618,007,400                



3. �¨¤́§��·ÍÂ¨³�¦³Ã¥��r�¸É�µ�ªnµ�³Å� o¦�́�µ��µ¦Ä�o�nµ¥���¦³¤µ�

- �ª́�¸Êª�́ : �¦³�µ���¨»n¤Á�o µ®¤µ¥Å� o¦�́Ã°�µ�µ�

�µ¦«¹�¬µÂ¨³¤�̧µ¦Á¦¸¥�¦¼ o°¥nµ�¤�̧»�£µ¡¤�̧�́¬³Â¨³

«�́¥£µ¡µ¤µ¦��°��°��n°�ªµ¤� o°��µ¦�°�¡ºÊ��¸ÉÅ� o

Á¡·É¤�¹Ê�

¦ o°¥¨³ 10 10

(1) �¨¤́§��·Í : �¦³�µ���¨»n¤Á�o µ®¤µ¥Å� o¦�́Ã°�µ�µ�

�µ¦«¹�¬µÂ¨³¤�̧µ¦Á¦¸¥�¦¼ o°¥nµ�¤�̧»�£µ¡¤�̧�́¬³Â¨³«�́¥£µ¡

µ¤µ¦��°��°��n°�ªµ¤� o°��µ¦�°�¡ºÊ��¸ÉÅ� oÁ¡·É¤�¹Ê�

�¨¤́§��·Í

®�nª¥�´�
�nµÁ�o µ®¤µ¥

Â¨³�¦³Ã¥��r�¸É�µ�ªnµ�³Å� o¦�́ �̧ 2563 �̧ 2564
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Â���µ�¥»��«µ�¦rÁ¦·¤¦ oµ�¡¨�́�µ��́�¤ 30.2556                 34.2556                 34.4511                  

Â���µ�¥»��«µ�¦r¦ oµ��ªµ¤Á¤°£µ��µ��µ¦«¹�¬µ 6.7243                   7.1442                   7.9448                    

Â���µ�¡ºÊ��µ�� oµ��µ¦¡�́�µÂ¨³Á¦·¤¦ oµ�«�́¥£µ¡�¦¡́¥µ�¦¤�»¬¥r 156.1303                161.8510                167.4899                 

Â���µ�¥»��«µ�¦rÁ¡ºÉ°��́�»�� oµ��µ¦¦ oµ��ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦Â�n���́ 1.4247                   -                          -                           

2. ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥�°�®�nª¥¦�́���¦³¤µ� 194.5349                203.2508                209.8858                 

¦ª¤�´Ê�·Ê� 570.1259                599.5561                618.0074                 

1. ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥�»�¨µ�¦ 375.5910                396.3053                408.1216                 

4. Á�¦¸¥�Á�¸¥����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥�¦³�Îµ�̧���¦³¤µ� ¡ .«. 2562 - 2564 �ÎµÂ���µ¤�¦³Á£����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥

          ®�nª¥ : ¨ oµ��µ� 

�¦³Á£����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ - Â���µ� �̧ 2562 �̧ 2563 �̧ 2564
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5. Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ� ���¦³¤µ�Â¨³�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ�

�ª́�̧Êª�́ ®�nª¥�´� �̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

¦ª¤�´Ê�·Ê� ¨ oµ��µ� 599.5561        618.0074        479.1260        496.9367        478.4275        

¦ª¤Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 599.5561        618.0074        479.1260        496.9367        478.4275        

¦ª¤Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

1. Á¡ºÉ°Á�È ��nµÄ�o�nµ¥Ä® o��́�»�¨µ�¦£µ�¦�́

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 396.3053     408.1216     396.0828     412.8071     430.2844     

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

2. Á¡ºÉ°�¨·��Îµ¨�́���¸É¤̧�»�£µ¡�µ¤�ªµ¤� o°��µ¦�°�

�¦³Á�«

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o�µ��Îµ�¦�

µ�µ

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��µ¥� oµ��¸É¤�̧n°

�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o�µ��Îµ 

«¹�¬µ�n°®¦º°�¦³�°�°µ�¡̧°·¦³£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 1 �̧

¦ o°¥¨³ 70 70 70 70 70

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 37.1282      76.5047      19.5330      19.5330      19.5330      

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

3. Á¡ºÉ°�¥µ¥�µ¦�¨·��Îµ¨�́���oµ�ª·�¥µ«µ�¦ rÂ¨³

Á��Ã�Ã¨¥¸ Â¨³µ�µ�¸É�µ�Â�¨� Á¡ºÉ°�°��°��n°�ªµ¤

� o°��µ¦Ä��µ¦¡�́�µ�¦³Á�«

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µÅ� o�µ��Îµ

�¦�µ�µ

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��µ¥� oµ��¸É¤�̧n°

�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o�µ��Îµ 

«¹�¬µ�n°®¦º°�¦³�°�°µ�¡̧°·¦³£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 1 �̧

¦ o°¥¨³ 70 70 70 70 70

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 50.4436      36.3380      11.3444      11.3444      11.3444      

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

4. Á¡ºÉ°�¥µ¥�µ¦�¨·��Îµ¨�́���oµ�ª·�¥µ«µ�¦ r»�£µ¡Â¨³

µ�µ�¸É�µ�Â�¨� ¡¦ o°¤�´Ê��µ¦n�Á¦·¤�µ¦Â¡�¥r

�µ�Á¨º°�

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µÅ� o�µ��Îµ

�¦�µ�µ

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��¼ oÄ� o��́�·��¸É¤¸

�n°�¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

¦ o°¥¨³ 85 85 85 85 85

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ�¸ÉÅ� o�µ��Îµ 

«¹�¬µ�n°®¦º°�¦³�°�°µ�¡̧°·¦³£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 1 �̧

¦ o°¥¨³ 70 70 70 70 70

���¦³¤µ� / �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ* / �nµÁ�o µ®¤µ¥�°��ª́�̧Êª�́
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Á�o µ®¤µ¥�µ¦Ä® o�¦·�µ¦®�nª¥�µ�

�ª́�̧Êª�́ ®�nª¥�´� �̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

���¦³¤µ� / �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ* / �nµÁ�o µ®¤µ¥�°��ª́�̧Êª�́

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 67.6558      50.3772      4.4400       4.4400       4.4400       

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

5. Á¡ºÉ°�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â�n®�nª¥�µ�/�¦³�µ��Ä��»¤��Â¨³

�́�¤ Ä® o¤̧�ªµ¤¦¼ o�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦¡�́�µ��Á°� Á¡ºÉ°

Á¡·É¤«�́¥£µ¡Ä��µ¦Â�n���́�°��¦³Á�«

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ oÁ� oµ¦�́�¦·�µ¦�Îµ�ªµ¤¦¼ oÅ�Ä� o

�¦³Ã¥��r

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 80

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��¼ o¦�́�¦·�µ¦/

®�nª¥�µ�/°��r�¦�¸É¦�́�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â¨³ª·�µ�¡̧�n°

�¦³Ã¥��r�µ��µ¦�¦·�µ¦

¦ o°¥¨³ 90 90 90 90 90

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 3.9200       4.2700       4.2700       4.2700       4.2700       

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

6. � ¼̈� �́�nµ�·¥¤Ä® o�··� �´�«¹�¬µ Â¨³�»¤��Ä��µ¦

¡�́�µ£¼¤·��́�µ� o°��·É� Â¨³°�»¦�́¬r �Îµ�»�Îµ¦»�

«·¨�ª�́��¦¦¤Å�¥

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ� : �¨�µ��¸É¤�̧µ¦Á�¥Â¡¦n� oµ��Îµ�»

� Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤

Ã�¦��µ¦ 5 -              -              -              -              

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �··� ��́«¹�¬µ �¸ÉÁ®È��ªµ¤Îµ��́

�°�«·¨�ª�́��¦¦¤Å�¥

¦ o°¥¨³ 90 -              -              -              -              

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��¼ o¦�́�¦·�µ¦�n°

�¦³Ã¥��r�°��µ¦�Îµ�»� Îµ¦»�«·¨�ª�́��¦¦¤

¦ o°¥¨³ 90 -              -              -              -              

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 2.7034       -              -              -              -              

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

7. Á¡ºÉ°Ä® o®�nª¥�µ�¤̧nª�¦nª¤Ä��µ¦¡�́�µ� o°��·É��¸É

°��¨ o°���́¥»��«µ�¦ r¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ oÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦Å� o�Îµ�ªµ¤¦¼ o

�µ¤«µ�¦r¡¦³¦µ�µÅ�Ä� o�¦³Ã¥��rÄ��µ¦¡�́�µ�»�£µ¡

�ª̧·� Â¨³� o°��·É�°¥nµ�¥ ´ É�¥º�

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80 -              

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 34.2556      34.4511      35.3124      36.1952      -              

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

8. �´�Á¦¥̧�Ä��́��́¤®µª·�¥µ¨¥́Å� o¦�́Ã°�µ�µ��µ¦«¹�¬µ

�´Ê�¡ºÊ��µ��µ¤·��·�¸É�Îµ®��Åª o

- �ª́�¸Êª�́Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́Á¦¥̧��¸ÉÅ� o¦�́�µ¦

��́�»��µ¤Ã�¦��µ¦

�� 1,403 1,519 1,670 1,870 2,020

- �ª́�¸Êª�́Á�·��»�£µ¡ : �¼ o���¦°��°���́Á¦¥̧�Å� ö �£µ¦³

�nµÄ� o�nµ¥�µ¤¦µ¥�µ¦�¸ÉÅ� o¦�́��́�»��µ�¦�́

¦ o°¥¨³ 100 100 100 100 100

 Á�·����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� 7.1442       7.9448       8.1434       8.3470       8.5557       

 Á�·��°����¦³¤µ� ¨ oµ��µ� -                 -                 -                 -                 -                 

*�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567
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6. ¦»����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥�¦³�Îµ�̧���¦³¤µ� ¡.«. 2564  �ÎµÂ���µ¤Â���µ� �¨�¨·�/Ã�¦��µ¦ Â¨³��¦µ¥�nµ¥ 

Â���µ�

�¨�¨·� / Ã�¦��µ¦ ���»�¨µ�¦ ���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

¦ª¤�´Ê�·Ê� 85.2136      11.6930         127.9025        393.1983        -                 618.0074        

1. Â���µ��»�¨µ�¦£µ�¦�́ 85.2136      11.6930         -                 311.2150        -                 408.1216        

2. Â���µ�¡ºÊ��µ��oµ��µ¦¡�́�µÂ¨³Á¦·¤¦ oµ�

«�́¥£µ¡�¦¡́¥µ�¦¤�»¬¥r

-              -                 127.9025        39.5874         -                 167.4899        

�¨�¨·��¸É 1 : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�

�́�¤«µ�¦r

            -                  -            56.9717          19.5330                -            76.5047

�¨�¨·��¸É 2 : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�

ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸

            -                  -            24.9936          11.3444                -            36.3380

�¨�¨·��¸É 3 : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�

ª·�¥µ«µ�¦r»�£µ¡

            -                  -            45.9372           4.4400                -            50.3772

�¨�¨·��¸É 4 : �¨�µ��µ¦Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦             -                  -                  -             4.2700                -             4.2700

3. Â���µ�¥»��«µ�¦ rÁ¦·¤¦ oµ�¡¨�́�µ��́�¤ -              -                 -                 34.4511         -                 34.4511         

Ã�¦��µ¦�¸É 1 : Ã�¦��µ¦¥»��«µ�¦r¤®µª·�¥µ¨¥́

¦µ�£�́Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ� o°��·É�

            -                  -                  -            34.4511                -            34.4511

4. Â���µ�¥»��«µ�¦ r¦ oµ��ªµ¤Á¤°£µ��µ�

�µ¦«¹�¬µ

-              -                 -                 7.9448          -                 7.9448          

Ã�¦��µ¦�¸É 1 : Ã�¦��µ¦��́�»��nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦

��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�Â�n¦³��́°�»�µ¨�����µ¦«¹�¬µ

� ´Ê�¡ºÊ��µ�

            -                  -                  -             7.9448                -             7.9448

          ®�nª¥ : ¨ oµ��µ� 

��¦µ¥�nµ¥
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7. ¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤Â���µ� Â¨³ �¨�¨·�/Ã�¦��µ¦

�µ�

7.1.1   ���¦³¤µ�Â¨³�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥Á�·����¦³¤µ�Â¨³Á�·��°����¦³¤µ� ¡.«. 2563 - ¡.«. 2567

�̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

396.3053         408.1216         396.0828         412.8071         430.2844         

396.3053         408.1216         396.0828         412.8071         430.2844         

88.0151          85.2136          80.0675          84.6189          89.4364          

14.5248          11.6930          11.6930          11.6930          11.6930          

293.7654         311.2150         304.3223         316.4952         329.1550         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·��¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

Á�·��°����¦³¤µ�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���»�¨µ�¦

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��Á�·�°»�®�»�

7.1 Â���µ��»�¨µ�¦£µ�¦�́

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

                        408,121,600

®�nª¥ : ¨ oµ��µ� 

Â®¨n�Á�·�
���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ*

¦ª¤�´Ê�·Ê�
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

¦µ¥�µ¦�»�¨µ�¦£µ�¦�́ 408,121,600 �µ�

1. ���»�¨µ�¦ 85,213,600            �µ�

1.1 Á�·�Á�º°�Â¨³�nµ� oµ��¦³�Îµ 75,419,800            �µ�

1.1.1 Á�·�Á�º°� 71,544,300            �µ�

1.1.2 �nµ� oµ��¦³�Îµ 3,875,500              �µ�

1.2 �nµ� oµ��´ Éª�¦µª 1,246,800              �µ�

1.3 �nµ�°�Â��¡��́�µ�¦µ��µ¦ 8,547,000              �µ�

2. ���ÎµÁ�·��µ� 11,693,000            �µ�

2.1 �nµ�°�Â�� Ä�o°¥Â¨³ª́�» 11,693,000            �µ�

(1) Á� ·��nµÁ�nµ� oµ� 768,000                �µ�

(2) Á� ·��¦³�Îµ�ÎµÂ®�n��¦³Á£��¼ o�¦·®µ¦�¸É¤ª̧µ¦³ 4,774,800              �µ�

(3) �nµ�°�Â��¦µ¥Á�º°��ÎµÂ®�n��¦³Á£��¼ o�¦·®µ¦�¸É¤ª̧µ¦³ 4,221,600              �µ�

(4) Á� ·��¦³�Îµ�ÎµÂ®�n��¦³Á£��¼ o�¦·®µ¦�¸ÉÅ¤n¤ª̧µ¦³ 792,000                �µ�

(5) �nµ�°�Â��¦µ¥Á�º°��ÎµÂ®�n��¦³Á£��¼ o�¦·®µ¦�¸ÉÅ¤n¤ª̧µ¦³ 792,000                �µ�

(6) Á� ·�¤���°��»��¦³��́�́�¤ 328,500                �µ�

(7) Á� ·�¤���°��»�Á�·���Â�� 16,100                 �µ�

3. ��Á�·�°»�®�»� 311,215,000           �µ�

3.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 311,215,000           �µ�

1) �nµ� oµ�¡��́�µ�¤®µª·�¥µ¨¥́ 311,215,000           �µ�
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�µ�

�µ�

   ª�́�»�¦³��r : 

7.2.1.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-             56.9717     19.5330     -             76.5047     

-                56.9717        19.5330        -                76.5047        

7.2.1.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·� ���¦³¤µ� Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 2,930 2,527 2,700 2,700 2,700

 ( 2,930 )

�� 2,870 2,815 2,800 2,800 2,800

 ( 2,870 )

�� 16,600 13,341 14,000 14,000 14,000

 ( 16,600 )

¦ o°¥¨³ 70

 ( 70 )

70 70 70 70

¦ o°¥¨³ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

¦ o°¥¨³ 70

 ( 70 )

70 70 70 70

¨ oµ��µ� 25.0577

 ( 13.5999 )

19.5330 19.5330 19.5330 19.5330

¨ oµ��µ� 37.1282        76.5047        19.5330        19.5330        19.5330        

¨ oµ��µ� 37.1282        76.5047        19.5330        19.5330        19.5330        

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� 12.0705        56.9717        -                -                -                

¨ oµ��µ� 25.0577        19.5330        19.5330        19.5330        19.5330        

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2563 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

      - ��¨��»�

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µÅ� o�µ��Îµ®¦º°«¹�¬µ�n°

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 12 Á�º°�®¨�́�µ����µ¦«¹�¬µ

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ�µ¤

¤µ�¦�µ�®¨�́¼�¦

Á�·�Áª¨µ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ�µ¤®¨�́¼�¦

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

Á�·�� o��»� : �nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ��¸ÉÅ� o¦�́

��́¦¦

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸ÉÁ� oµÄ®¤n

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸É��°¥¼n

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. ��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�� oµ��́�¤«µ�¦r

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

7.2  Â���µ�¡ºÊ��µ��oµ��µ¦¡�́�µÂ¨³Á¦·¤¦ oµ�«�́¥£µ¡�¦¡́¥µ�¦¤�»¬¥r                    167,489,900

7.2.1  �¨�¨·��¸É 1 :  �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ��́�¤«µ�¦ r                      76,504,700

   Á¡ºÉ°��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Â¨³�¨·��Îµ¨�́���¸É¤�̧»�£µ¡ Ä® o°��¨ o°���́�ªµ¤� o°��µ¦�°��¦³Á�«

®�nª¥:¨ oµ��µ�
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ��́�¤«µ�¦ r 76,504,700 �µ�

1. ��¨��»� 56,971,700            �µ�

1.1 �nµ�¦»£�́� r �¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 56,971,700            �µ�

1.1.1 �nµ�¦»£�́� r 24,631,000            �µ�

1.1.1.1 �¦»£�́�rÎµ��́�µ� 1,679,000              �µ�

(1) �¦»£�́�rÎµ��́�µ��¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ�

  ¦ª¤ 3 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 41 ®�nª¥) 1,679,000              �µ�

1.1.1.2 �¦»£�́�r�°¤¡·ªÁ�°¦r 6,461,000              �µ�

(1) �¦»£�́�r�°¤¡·ªÁ�°¦r�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ�

  ¦ª¤ 3 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 243 ®�nª¥) 6,461,000              �µ�

1.1.1.3 �¦»£�́�rÃ�¬�µÂ¨³Á�¥Â¡¦n 1,120,000              �µ�

(1) �¦»£�́�rÃ�¬�µÂ¨³Á�¥Â¡¦n�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ�

  ¦ª¤ 1 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 32 ®�nª¥) 1,120,000              �µ�

1.1.1.4 �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ 15,371,000            �µ�

(1) �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ�

  ¦ª¤ 9 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 238 ®�nª¥) 3,156,000              �µ�

(2) Á�¦ºÉ°����¦Â̧¨³°»��¦�rÎµ®¦�́��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Â¨³�µ¦��́Â��

    ª�¤®µ�»¦·¥µ��r Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 5,035,000              �µ�

(3) Á�¦ºÉ°��¤Á¥̧� (Sound Mixer) Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧

    �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �ª́ 2,500,000              �µ�

(4) ±µ¦r¡ (Harp) Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �ª́ 3,000,000              �µ�

(5) ¤µÁ¨È� (Mallets) Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 1,680,000              �µ�

1.1.2 �nµ�¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 32,340,700            �µ�

1.1.2.1 �nµ�¦�́�¦»�°µ�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ¨³·É��n°¦ oµ��¦³�°� 32,340,700            �µ�

(1) �nµ�¦�́�¦»�°µ�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ¨³·É��n°¦ oµ��¦³�°��¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥

  �Î Éµ�ªnµ 10 ¨ oµ��µ�¦ª¤ 8 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 8 ®�nª¥) 18,517,400            �µ�

(2) �¦�́�¦»�¨µ��·��¦¦¤ °µ�µ¦ 30 Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧

    �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �µ� 13,823,300            �µ�

2. ��Á�·�°»�®�»� 19,533,000            �µ�

2.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 19,533,000            �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥�ÎµÁ�·��µ� 19,533,000            �µ�
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�µ�

   ª�́�»�¦³��r : 

7.2.2.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-             24.9936     11.3444     -             36.3380     

-                24.9936        11.3444        -                36.3380        

7.2.2.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·� ���¦³¤µ� Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 736 480 800 800 800

 ( 714 )

�� 960 845 900 900 900

 ( 845 )

�� 4,097 3,004 4,000 4,000 4,000

 ( 4,097 )

¦ o°¥¨³ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

¦ o°¥¨³ 70

 ( 70 )

70 70 70 70

¦ o°¥¨³ 70

 ( 70 )

70 70 70 70

¨ oµ��µ� 20.5219

 ( 4.6526 )

11.3444 11.3444 11.3444 11.3444

¨ oµ��µ� 50.4436        36.3380        11.3444        11.3444        11.3444        

¨ oµ��µ� 50.4436        36.3380        11.3444        11.3444        11.3444        

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� 29.9217        24.9936        -                -                -                

¨ oµ��µ� 20.5219        11.3444        11.3444        11.3444        11.3444        

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2563 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

Á�·����¦³¤µ�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ�µ¤

¤µ�¦�µ�®¨�́¼�¦

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µÅ� o�µ��Îµ®¦º°«¹�¬µ�n°

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 12 Á�º°�®¨�́�µ����µ¦«¹�¬µ

Á�·�Áª¨µ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ�µ¤®¨�́¼�¦

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

Á�·�� o��»� : �nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ��¸ÉÅ� o¦�́

��́¦¦

¦ª¤�´Ê�·Ê�

�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸ÉÁ� oµÄ®¤n

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸É��°¥¼n

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. ��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�� oµ�ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ�

7.2.2  �¨�¨·��¸É 2 :  �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�ª·�¥µ«µ�¦ rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥̧                      36,338,000

   Á¡ºÉ°��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�Â¨³�¨·��Îµ¨�́��� oµ�ª·�¥µ«µ�¦rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥�̧¸É¤�̧»�£µ¡

   ¦°�¦�́�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�Â¨³�µ¦¡�́�µ¦³¥³¥µª

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�ª·�¥µ«µ�¦ rÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥̧ 36,338,000 �µ�

1. ��¨��»� 24,993,600            �µ�

1.1 �nµ�¦»£�́� r �¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 24,993,600            �µ�

1.1.1 �nµ�¦»£�́� r 14,699,200            �µ�

1.1.1.1 �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ 14,699,200            �µ�

(1) �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ�

  ¦ª¤ 2 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 2 ®�nª¥) 258,500                �µ�

(2) �»���·��́·�µ¦Á¦¥̧�¦¼ oÁ��Ã�Ã¨¥®̧»n�¥��r°�́�¦·¥³Ä��µ�°»�µ®�¦¦¤ 4.0 

    ¡¦ o°¤Ã�¦Â�¦¤ Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 3,500,000              �µ�

(3) Á�¦ºÉ°�¤º°ª·�¥µ«µ�¦r¡ºÊ��µ�Îµ®¦�́�µ�ª·�¥́Á¡ºÉ°¡�́�µ�¨·�£�́�r

    ¼n�»¤��� o°��·É� Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 2,990,700              �µ�

(4) �»� ¹�Á��Ã�Ã¨¥�̧µ¦Á¦¥̧�¦¼ o� oµ�¦³�� AI ¡¦ o°¤Ã�¦Â�¦¤ Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧

    Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 3,450,000              �µ�

(5) �»�Ã¦��µ�°»�µ®�¦¦¤�Îµ¨°�¡¦ o°¤ºÉ°Á¡ºÉ° ¹�°�¦¤Â¨³¡�́�µ

    �Îµ¨�́��Ä�£µ�°»�µ®�¦¦¤ Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧

    �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 2,500,000              �µ�

(6) �»���¨°�¡¨�́�µ���Â��Â��Å±�¦·� ¡¦ o°¤�°¢�rÂª¦rÂ���¨

    Â��Á¦¥̧¨Å�¤r Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧�¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 2,000,000              �µ�

1.1.2 �nµ�¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 10,294,400            �µ�

1.1.2.1 �nµ�¦�́�¦»�°µ�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ¨³·É��n°¦ oµ��¦³�°� 10,294,400            �µ�

(1) �nµ�¦�́�¦»�°µ�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ¨³·É��n°¦ oµ��¦³�°��¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥

  �Î Éµ�ªnµ 10 ¨ oµ��µ�¦ª¤ 2 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 2 ®�nª¥) 10,294,400            �µ�

2. ��Á�·�°»�®�»� 11,344,400            �µ�

2.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 11,344,400            �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥�ÎµÁ�·��µ� 11,344,400            �µ�
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�µ�

   ª�́�»�¦³��r : 

7.2.3.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-             45.9372     4.4400      -             50.3772     

-                45.9372        4.4400         -                50.3772        

7.2.3.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·� ���¦³¤µ� Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 164 130 180 180 180

 ( 164 )

�� 168 168 168 168 168

 ( 168 )

�� 809 740 740 740 740

 ( 814 )

¦ o°¥¨³ 70

 ( 70 )

70 70 70 70

¦ o°¥¨³ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

¦ o°¥¨³ 70

 ( 70 )

70 70 70 70

¨ oµ��µ� 4.8540

 ( 2.1165 )

4.4400 4.4400 4.4400 4.4400

¨ oµ��µ� 67.6558        50.3772        4.4400         4.4400         4.4400         

¨ oµ��µ� 67.6558        50.3772        4.4400         4.4400         4.4400         

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� 62.8018        45.9372        -                -                -                

¨ oµ��µ� 4.8540         4.4400         4.4400         4.4400         4.4400         

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2563 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

Á�·����¦³¤µ�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µÅ� o�µ��Îµ®¦º°«¹�¬µ�n°

£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ 12 Á�º°�®¨�́�µ����µ¦«¹�¬µ

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ�µ¤

¤µ�¦�µ�®¨�́¼�¦

Á�·�Áª¨µ : �¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ���µ¦«¹�¬µ�¸É���µ¦«¹�¬µ

�µ¤®¨�́¼�¦£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

Á�·�� o��»� : �nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ��¸ÉÅ� o¦�́

��́¦¦

¦ª¤�´Ê�·Ê�

�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��¼ o ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸ÉÁ� oµÄ®¤n

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª���́«¹�¬µ�¸É��°¥¼n

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. ��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�� oµ�ª·�¥µ«µ�¦r»�£µ¡

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ�

7.2.3  �¨�¨·��¸É 3 :  �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�ª·�¥µ«µ�¦ r»�£µ¡                      50,377,200

   n�Á¦·¤�µ¦Â¡�¥r�µ�Á¨º°�� oª¥�µ¦¡�́�µ�»�¨µ�¦� oµ�µ�µ¦�»�Ä® oÁ®¤µ³¤� ´Ê��µ¦�¨·� Â¨³�¦³�µ¥�»�¨µ�¦

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¼ oÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ� oµ�ª·�¥µ«µ�¦ r»�£µ¡ 50,377,200 �µ�

1. ��¨��»� 45,937,200            �µ�

1.1 �nµ�¦»£�́� r �¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 45,937,200            �µ�

1.1.1 �nµ�¦»£�́� r 4,327,000              �µ�

1.1.1.1 �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ 4,327,000              �µ�

(1) �¦»£�́�r�µ¦«¹�¬µ�¸É¤¦̧µ�µ�n°®�nª¥�Î Éµ�ªnµ 1 ¨ oµ��µ�

  ¦ª¤ 1 ¦µ¥�µ¦ (¦ª¤ 1 ®�nª¥) 395,000                �µ�

(2) �»���·��́·�µ¦¡ºÊ��µ��µ�Á���·��µ¦Â¡�¥r Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧

    �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 1,900,000              �µ�

(3) �»��µ¥ª·£µ��°�¤�»¬¥r 3 ¤·�· �µ��µ¦Â¡�¥r Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧

    �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 �»� 2,032,000              �µ�

1.1.2 �nµ�¸É�·�Â¨³·É��n°¦ oµ� 41,610,200            �µ�

1.1.2.1 �nµ�n°¦ oµ�°µ�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ¨³·É��n°¦ oµ��¦³�°� 41,610,200            �µ�

(1) °µ�µ¦Á¦¥̧�¦ª¤Â¨³��·��́·�µ¦ Â�ª�®·¦�́¦¼� ̧Á�����»¦ ̧

    �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 1 ®¨�́ 41,610,200            �µ�

 ª�Á�·�� ´Ê�·Ê� 134,770,000           �µ�

 Á� ·��°����¦³¤µ� 6,738,500              �µ�

 Á� ·����¦³¤µ� 128,031,500           �µ�

 �̧ 2561 �´Ê����¦³¤µ� 26,239,900            �µ�

 �̧ 2562 �´Ê����¦³¤µ� 19,211,300            �µ�

 �̧ 2563 �´Ê����¦³¤µ� 40,970,100            �µ�

 �̧ 2564 �´Ê����¦³¤µ� 41,610,200            �µ�

2. ��Á�·�°»�®�»� 4,440,000              �µ�

2.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 4,440,000              �µ�

1) �nµÄ� o�nµ¥�ÎµÁ�·��µ� 4,440,000              �µ�
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�µ�

   ª�́�»�¦³��r : 

7.2.4.1  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-             -             4.2700      -             4.2700      

-                -                4.2700         -                4.2700         

7.2.4.2   Á�o µ®¤µ¥�¨�¨·� ���¦³¤µ� Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°��¨�¨·� �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

�̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 600 )

Ã�¦��µ¦ 1 1 1 1 1

 ( 1 )

¦ o°¥¨³ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

¦ o°¥¨³ 90

 ( 50 )

90 90 90 90

¨ oµ��µ� 3.9200

 ( 0.6145 )

4.2700 4.2700 4.2700 4.2700

¨ oµ��µ� 3.9200         4.2700         4.2700         4.2700         4.2700         

¨ oµ��µ� 3.9200         4.2700         4.2700         4.2700         4.2700         

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� 3.9200         4.2700         4.2700         4.2700         4.2700         

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2563 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

Á�·�Áª¨µ : �µ��¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â¨ oªÁ¦È��µ¤¦³¥³Áª¨µ�¸É

�Îµ®��

Á�·�� o��»� : �nµÄ� o�nµ¥�µ¦�¨·��µ¤���¦³¤µ��¸ÉÅ� o¦�́

��́¦¦

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : �¼ oÁ� oµ¦�́�¦·�µ¦

Á�·��¦·¤µ� : Ã�¦��µ¦�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â�n�́�¤

Á�·��»�£µ¡ : �ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��¼ o¦�́�¦·�µ¦

¦ª¤�´Ê�·Ê�

1. Á�¥Â¡¦n�ªµ¤¦¼ oÂ¨³�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ�

7.2.4  �¨�¨·��¸É 4 :  �¨�µ��µ¦Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦                       4,270,000

   Á¡ºÉ°��́�»�Â¨³n�Á¦·¤Ä® o�¼ o¦�́�¦·�µ¦Å� o¦�́�ªµ¤¦¼ o�µ�ª·�µ�µ¦ �¸ÉÁ�È��¦³Ã¥��r�n°�µ¦¡�́�µ��Á°�Â¨³� o°��·É�

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

�¨�¨·� : �¨�µ��µ¦Ä® o�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦ 4,270,000 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 4,270,000              �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 4,270,000              �µ�

1) Á� ·�°»�®�»��nµÄ� o�nµ¥Ã�¦��µ¦°�»¦�́¬r¡�́�»�¦¦¤¡º�°�́Á�ºÉ°�¤µ�µ�¡¦³¦µ��Îµ¦·² 4,270,000              �µ�
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�µ�

�µ�

7.3.1.1    ª�́�»�¦³��r

7.3.1.2    �µ��¸É�ÎµÁ�·��µ¦

7.3.1.3    ¦³¥³Áª¨µ�ÎµÁ�·��µ¦     5  �̧ (�̧ 2562 �¹�  �̧ 2566)

7.3.1.4    ª�Á�·�� ´Ê�·Ê��°�Ã�¦��µ¦ �µ�

           - Á� ·����¦³¤µ� �µ�

7.3.1.5  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-             -             34.4511     -             34.4511     

-                -                34.4511        -                34.4511        

7.3.1.6   Á�o µ®¤µ¥Ã�¦��µ¦ ���¦³¤µ� Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°�Ã�¦��µ¦ �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á¦·É¤� o� - �̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567-��

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 2,000

 ( 2,000 )

1,000 1,000 1,000  - 

Ã¦�Á¦¸¥� 30

 ( 20 )

20 20 20  - 

�¨·�£�́�r 10

 ( 15 )

5 5 5  - 

¦ o°¥¨³ 85

 ( 85 )

85 85 85  - 

¦ o°¥¨³ 30

 ( 30 )

30 30 30  - 

¦ o°¥¨³  20

 (  20 )

 20  20  20  - 

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª��¼ oÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦n�Á¦·¤�ªµ¤¦�́

�ªµ¤µ¤�́� ̧�ªµ¤¤¦̧³Á�¥̧�ª·�¥́ Á� oµÄ��»�¨�́¬�³

��Å�¥�¸É¡¹��¦³��r� ´Ê� 4 �¦³�µ¦Å¤n�Î Éµ�ªnµ

Á�·��¦·¤µ� : �Îµ�ª�Ã¦�Á¦¥̧��¸ÉÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦

Å¤n� o°¥�ªnµ

Á�·��»�£µ¡ : �¨·�£�́�r�»¤��Ä�¡ºÊ��¸ÉÅ� o¦�́�µ¦¡�́�µ

Â¨³¥�¦³��́

Á�·��»�£µ¡ : ��́Á¦¥̧��¸ÉÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦µ¤µ¦�°nµ�°°�

Á�¥̧�Å� oÁ¡·É¤�¹Ê�

Á�·��»�£µ¡ : ¦µ¥Å� o�°��¦³�µ���¸ÉÁ� oµ¦nª¤Ã�¦��µ¦

Á¡·É¤�¹Ê�

Á�·��»�£µ¡ : ��́�·�¤�̧¨�³Â�� TOEIC ¤µ��ªnµ 500

 �³Â�� ®¦º° (CEFR B2) Å¤n� o°¥�ªnµ

1. �µ¦�ÎµÁ�·��µ��µ¤¥»��«µ�¦r¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ

� o°��·É�

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

                  170,469,900

®�nª¥:¨ oµ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

¦ª¤�´Ê�·Ê�

7.3  Â���µ�¥»��«µ�¦ rÁ¦·¤¦ oµ�¡¨�́�µ��́�¤                      34,451,100

7.3.1  Ã�¦��µ¦�¸É 1 :  Ã�¦��µ¦¥»��«µ�¦ r¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ� o°��·É�                      34,451,100

 �Îµ°��r�ªµ¤¦¼ o�µ�ª·�µ�µ¦Å�¼n�µ¦Ä� o�¦³Ã¥��rÄ��µ¦¡�́�µ�»¤��� o°��·É�Á¡ºÉ°¥�¦³��́�»�£µ¡�ª̧·�

 �°��¦³�µ��Â¨³¡�́�µ�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ�°���́Á¦¥̧�Ä�Ã¦�Á¦¥̧�Ä�� o°��·É� �¨°���¡�́�µ�»�£µ¡

 �°���́�·�Ä® o¤�̧ªµ¤Á�¸É¥ª�µ�Ä�ª·�µ�¡̧Å� o¤µ�¦�µ�µ�¨ Ã�¥� o°¤�Îµ«µ�¦r¡¦³¦µ�µÁ�È�®¨�́

 Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ�¸É¥ ´ É�¥º� �µ¤Â��¥»��«µ�¦r¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́

 ¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́� oµ�¤Á�È�Á� oµ¡¦³¥µ

                  170,469,900
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Á¦·É¤� o� - �̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567-��

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

¦ o°¥¨³ 80 80 80 80  - 

 ( 80 )

¨ oµ��µ� 64.5112        34.4511        35.3124        36.1952        -                

¨ oµ��µ� 64.5112        34.4511        35.3124        36.1952        -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� 34.2556        34.4511        35.3124        36.1952        -                

¨ oµ��µ� 30.2556        -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2563 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

Á�·�Áª¨µ : Ã�¦��µ¦Â¨ oªÁ¦È�£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ� �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

34,451,100 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 34,451,100            �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 34,451,100            �µ�

34,451,100            �µ�

Ã�¦��µ¦ : Ã�¦��µ¦¥»��«µ�¦ r¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ� o°��·É�

     1) Á� ·�°»�®�»��nµÄ� o�nµ¥Ã�¦��µ¦¥»��«µ�¦r¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ� o°��·É�
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�µ�

�µ�

7.4.1.1    ª�́�»�¦³��r

7.4.1.2    �µ��¸É�ÎµÁ�·��µ¦

7.4.1.3    ¦³¥³Áª¨µ�ÎµÁ�·��µ¦     16  �̧ (�̧ 2552 �¹�  �̧ 2567)

7.4.1.4    ª�Á�·�� ´Ê�·Ê��°�Ã�¦��µ¦ �µ�

           - Á� ·����¦³¤µ� �µ�

7.4.1.5  ���¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥ �ÎµÂ���µ¤�·��¦¦¤-��¦µ¥�nµ¥

���ÎµÁ�·��µ� ��¨��»� ��Á�·�°»�®�»� ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� ¦ª¤

-             -             7.9448      -             7.9448      

-                -                7.9448         -                7.9448         

7.4.1.6   Á�o µ®¤µ¥Ã�¦��µ¦ ���¦³¤µ� Â¨³�¦°����¦³¤µ�¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ¦³¥³�µ��¨µ��°�Ã�¦��µ¦ �ÎµÂ���µ¤Â®¨n�Á�·�

Á¦·É¤� o� - �̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567-��

Â�� Â�� Â�� Â�� Â��

(�¨)*

�� 14,910

 ( 14,531 )

1,535 1,670 1,873 2,020

¦ o°¥¨³ 100

 ( 100 )

100 100 100 100

¨ oµ��µ� 71.9868        7.9448         8.1434         8.3470         8.5557         

¨ oµ��µ� 71.9868        7.9448         8.1434         8.3470         8.5557         

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� 71.9868        7.9448         8.1434         8.3470         8.5557         

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

¨ oµ��µ� -                -                -                -                -                

* �¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��̧���¦³¤µ� 2563 (6 Á�º°�)

** �¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®� oµ�µ¤£µ¦�·�Â¨³Á�o µ®¤µ¥�¸ÉÅ� o� ´Ê����¦³¤µ�Ä��̧ 2564 �¸É�³¤�̧¨Ä® o� o°��ÎµÁ�·��µ¦�n°Á�ºÉ°��¹��̧���¦³¤µ� ¡.«. 2565 - 2567

      - ���ÎµÁ�·��µ�

      - ��¨��»�

      - ��Á�·�°»�®�»�

      - ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ�

Á�·��°����¦³¤µ�

�¦³¤µ��µ¦¦µ¥�nµ¥¨nª�®�oµ**

Á�·��¦·¤µ� : ��́Á¦¥̧��¸ÉÅ� o¦�́�µ¦��́�»��nµÄ� o�nµ¥Ä�

�µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ�

Á�·��»�£µ¡ : �¼ o���¦°�¤�̧ªµ¤¡¹�¡°Ä��¸ÉÅ� o¦�́

�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ�

¦ª¤�´Ê�·Ê�

Á�·����¦³¤µ�

1. �µ¦��́�»��nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ�

�·��¦¦¤
��¦µ¥�nµ¥

�ª́�̧Êª�́/

Â®¨n�Á�·�
®�nª¥�´�

���¦³¤µ�

7.4  Â���µ�¥»��«µ�¦ r¦ oµ��ªµ¤Á¤°£µ��µ��µ¦«¹�¬µ                       7,944,800

7.4.1  Ã�¦��µ¦�¸É 1 :  Ã�¦��µ¦�´��»��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�Â�n¦³��́°�»�µ¨

                          �����µ¦«¹�¬µ�´Ê�¡ºÊ��µ�                       7,944,800

 Á¡ºÉ°Ä® o��́Á¦¥̧��»���¤Ã̧°�µÅ� o¦�́�µ¦«¹�¬µÃ�¥Å¤nÁ¥̧�nµÄ� o�nµ¥Îµ®¦�́¦µ¥�µ¦®��́º°Á¦¥̧�

 °»��¦�r�µ¦Á¦¥̧�Â¨³Á�¦ºÉ°�Â����́Á¦¥̧��¸É¦�́Ä® o�µ¦��́�»�

¦ª¤�´Ê�·Ê�

 Ã¦�Á¦¥̧�µ�·� ¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́� oµ�¤Á�È�Á� oµ¡¦³¥µ

                  104,977,700

                  104,977,700

®�nª¥:¨ oµ��µ�
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¦µ¥¨³Á°¥̧����¦³¤µ��ÎµÂ���µ¤��¦µ¥�nµ¥

7,944,800 �µ�

1. ��Á�·�°»�®�»� 7,944,800              �µ�

1.1 Á�·�°»�®�»�� ´ ÉªÅ� 7,944,800              �µ�

1) Á� ·�°»�®�»��nµÄ� o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�¡ºÊ��µ� 7,944,800              �µ�

1.1) �nµ®��́º°Á¦¥̧� 1,404,500              �µ�

1.2) �nµ°»��¦�r�µ¦Á¦¥̧� 601,100                �µ�

1.3) �nµÁ�¦ºÉ°�Â����́Á¦¥̧� 647,900                �µ�

1.4) �nµ��́�µ¦Á¦¥̧��µ¦°� 4,228,900              �µ�

1.5) �nµ�·��¦¦¤¡�́�µ�»�£µ¡�¼ oÁ¦¥̧� 1,062,400              �µ�

Ã�¦��µ¦ : Ã�¦��µ¦�´��»��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦��́�µ¦«¹�¬µ� ´Ê�Â�n¦³��́°�»�µ¨

             �����µ¦«¹�¬µ�´Ê�¡ºÊ��µ�
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�̧ 2563 �̧ 2564 �̧ 2565 �̧ 2566 �̧ 2567

1 Á�·��°����¦³¤µ�³¤��Á®¨º°¥�¤µ 498.5281        611.9939        578.5772        500.9375        385.3574        231.8255        

2. ¦µ¥Å� o�¦³Á£�Á�·��°����¦³¤µ� 319.8891          396.9506          377.1031          358.2479          340.3355          323.3187          

2.1 Á� ·�¦µ¥Å� o 319.8891          396.9506          377.1031          358.2479          340.3355          323.3187          

2.2 Á� ·��¸É¦�́�µ¨°»�®�»�®¦º°��́¦¦Ä® o -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.3 �»�®¤»�Áª¥̧� -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.4 Á� ·��nª¥Á®¨º°�µ��nµ��¦³Á�« -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.5 Á� ·�°»�®�»�Â¨³�¦·�µ� -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.6 Á� ·��¼ oÄ��¦³Á�« -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.7 Á� ·��¼ o�nµ��¦³Á�« -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.8 °ºÉ�Ç -                    -                    -                    -                    -                    -                    

3. ¦ª¤Á�·��°����¦³¤µ��´Ê�·Ê� (1.+2.) 818.4172        1,008.9445      955.6803        859.1854        725.6929        555.1442        

4. �ÎµÅ�¤����́���¦³¤µ� 6.7385          -                -                -                -                -                

4.1 ���»�¨µ�¦ -               -               -               -               -               -               

4.2 ���ÎµÁ�·��µ� -               -               -               -               -               -               

4.3 ��¨��»� 6.7385          -               -               -               -               -               

4.4 ��Á�·�°»�®�»� -               -               -               -               -               -               

4.5 ��¦µ¥�nµ¥°ºÉ� -               -               -               -               -               -               

5. ��Á®¨º°®¨�́®�́Á�·��ÎµÅ�¤����́���¦³¤µ� (3.-4.) 811.6787        1,008.9445      955.6803        859.1854        725.6929        555.1442        

6. Â���µ¦Ä�o�nµ¥°ºÉ� 199.6848          430.3673          454.7428          473.8280          493.8674          514.9089          

6.1 £µ¦�·�¡ºÊ��µ� 176.8741          363.5276          381.7040          400.7892          420.8286          441.8701          

6.1.1 ¦µ¥�nµ¥�¦³�Îµ 176.8741          363.5276          381.7040          400.7892          420.8286          441.8701          

6.1.2 ¦µ¥�nµ¥¨��»� -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2 £µ¦�·�Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ 22.8107           66.8397           73.0388           73.0388           73.0388           73.0388           

6.2.1 ¦µ¥�nµ¥�¦³�Îµ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2.2 ¦µ¥�nµ¥¨��»� 22.8107           66.8397           73.0388           73.0388           73.0388           73.0388           

7. ��Á®¨º° (5.-6.) 611.9939          578.5772          500.9375          385.3574          231.8255          40.2353            

Â���µ¦Ä�o�nµ¥Á�·��°����¦³¤µ�

8. ¦µ¥�µ��µ�³Â¨³Â���µ¦Ä�o�nµ¥Á�·��°����¦³¤µ�

¤®µª·�¥µ¨¥́¦µ�£�́� oµ�¤Á�È�Á� oµ¡¦³¥µ ®�nª¥ : ¨ oµ��µ� (�«�·¥¤ 4 �ÎµÂ®�n�)

�µ�³�µ¦Á�·� �̧ 2562
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	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่ ๓ (๒)
	สารบัญ
	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ


	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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