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พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

มาตรา ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหต้ังเปนจํานวน 

รวมทั้งส้ิน  ๑,๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเปนรายจายตามที่จะระบุตอไปในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ งบประมาณรายจายงบกลาง   ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง   

และสํานักงบประมาณ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๔๐,๙๔๐,๖๓๖,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
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(๑) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของ 

 หมูบานและชุมชน  (เอส  เอ็ม  แอล) 

 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) คาใชจายตามโครงการ 

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) คาใชจายเก่ียวกับ 

 การเสด็จพระราชดําเนิน 

 และตอนรับประมุขตางประเทศ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) เงินชดเชยคางานส่ิงกอสราง ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 

 หรือจําเปน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๖) คาใชจายในการรักษาพยาบาล 

 ขาราชการ  ลูกจาง  และ 

 พนักงานของรัฐ ๔๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๗) เงินเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ ๘๓,๔๗๙,๖๓๖,๙๐๐ บาท 

(๘) เงินชวยเหลือขาราชการ  ลูกจาง 

 และพนักงานของรัฐ ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๙) เงินเล่ือนเงินเดือนและ 

 เงินปรับวุฒิขาราชการ ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) เงินสํารอง  เงินสมทบ 

 และเงินชดเชยของขาราชการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) เงินสมทบของลูกจางประจํา ๗๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทน 

 บุคลากรภาครัฐ ๘,๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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มาตรา ๕ งบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรี  และหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน
จํานวน  ๒๕,๕๗๗,๒๘๓,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด 

 สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๔๔๗,๒๖๙,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๓๒,๒๖๒,๒๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๔๑๕,๐๐๗,๖๐๐ บาท 

๒. กรมประชาสัมพันธ รวม ๑,๔๘๖,๖๖๐,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๑,๔๘๖,๖๖๐,๔๐๐ บาท 

๓. สํานักงานคณะกรรมการ 

 คุมครองผูบริโภค รวม ๑๘๖,๔๗๔,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการตลาด 

  การคาและการลงทุน  ๑๘๖,๔๗๔,๔๐๐ บาท 

๔. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม ๕,๘๙๐,๑๘๗,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางความ 

  ปรองดองสมานฉันท 

  ของคนในชาติและ 

  ฟนฟูประชาธิปไตย  ๕๘,๖๒๕,๔๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การบริหารจัดการและ 

  การตลาดของชุมชน  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๓) แผนงานรักษา 

  ความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๔,๖๔๑,๑๙๑,๔๐๐ บาท 
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 (๔) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๗๙๐,๓๗๑,๐๐๐ บาท 
๕. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวม ๕๔๙,๓๓๖,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๕๒๙,๓๓๖,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. สํานักขาวกรองแหงชาติ รวม ๖๘๗,๓๓๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปฏิรูประบบ 
  ขาวกรองเพ่ือความม่ันคง 
  และประโยชนของประเทศ  ๖๐๒,๓๓๑,๒๐๐ บาท 
๗. สํานักงบประมาณ รวม ๗๑๔,๔๘๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๗๑๔,๔๘๘,๓๐๐ บาท 
๘. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ รวม ๒๓๘,๕๘๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความ 
  ปรองดองสมานฉันท 
  ของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  ๒๗,๖๗๑,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๘๕,๔๗๕,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานปองกันและแกไข 
  ปญหาการกอการราย  และ 
  การรักษาผลประโยชนของชาติ 
  ทั้งทางบกและทางทะเล  ๑๒๕,๔๔๑,๐๐๐ บาท 
๙. สํานักงาน 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา รวม ๒๙๗,๐๑๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๙๗,๐๑๗,๓๐๐ บาท 
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๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 

 ขาราชการพลเรือน รวม ๒,๓๕๓,๒๑๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๒,๓๕๓,๒๑๖,๒๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวม ๕๑๒,๑๘๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและ 
  พัฒนาสถาบันครอบครัว 
  เด็ก  เยาวชน  สตรี 
  ผูพิการและผูดอยโอกาส  ๔๙,๖๙๑,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานการเงินการคลัง  ๑๓๗,๙๑๗,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒๙,๖๘๑,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานสนับสนุนดาน 
  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานดําเนินนโยบาย 
  การตางประเทศและ 
  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๒๗๘,๐๙๐,๒๐๐ บาท 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ รวม ๓๗๖,๗๙๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๓๗๖,๗๙๙,๕๐๐ บาท 
๑๓. กองอํานวยการรักษาความม่ันคง 
 ภายในราชอาณาจักร รวม ๘,๒๒๒,๘๗๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๗,๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๑๙๐,๙๑๑,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานบรรเทาความเดือดรอนดาน 
  เศรษฐกิจของประชาชนและผูประกอบการ  ๙๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๒๕๓,๕๖๗,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวม ๑,๔๐๔,๒๑๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดาน 
  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๔๐๔,๒๑๙,๔๐๐ บาท 
๑๕. สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
 ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (องคการมหาชน) รวม ๔๑๘,๙๘๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๑๘,๙๘๔,๐๐๐ บาท 
๑๖. สํานักงานสงเสริม 
 การจัดประชุมและนิทรรศการ 
 (องคการมหาชน) รวม ๙๑๓,๑๖๓,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมปแหงการลงทุน 
  และการทองเที่ยวไทย  ๒๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๖๘๑,๖๖๓,๓๐๐ บาท 
๑๗. องคการบริหารการพัฒนา 
 พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว 
 อยางย่ังยืน  (องคการมหาชน) รวม ๒๐๘,๖๐๗,๖๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงานสงเสริมปแหงการลงทุน 
  และการทองเที่ยวไทย  ๒๐๘,๖๐๗,๖๐๐ บาท 
๑๘. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
 (องคการมหาชน) รวม ๖๖๙,๘๘๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๖๙,๘๘๐,๙๐๐ บาท 
มาตรา ๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาโหม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๗๐,๑๕๗,๓๙๓,๘๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวม ๖,๒๖๐,๙๕๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความ 
  ปรองดองสมานฉันท 
  ของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  ๒๖,๗๕๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๓๒๘,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๑๑,๕๕๗,๓๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานเสริมสราง 
  ระบบปองกันประเทศ  ๖,๒๑๔,๙๖๔,๘๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานปองกันแกไข 
  และฟนฟูความเสียหาย 
  จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๒,๗๘๒,๔๐๐ บาท 
๒. กรมราชองครักษ รวม ๖๖๐,๖๘๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๖๖๐,๖๘๙,๖๐๐ บาท 



หนา   ๘ 
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๓. กองบัญชาการกองทัพไทย รวม ๑๔,๐๖๗,๒๘๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความ 
  ปรองดองสมานฉันท 
  ของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๕๐,๘๔๓,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๔๖,๔๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 
  และบริการ  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๒๔๙,๕๑๒,๕๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานเสริมสราง 
  ระบบปองกันประเทศ  ๑๓,๖๘๕,๖๘๔,๕๐๐ บาท 
 (๘) แผนงานปองกันแกไข 
  และฟนฟูความเสียหาย 
  จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. กองทัพบก รวม ๘๔,๒๙๙,๔๘๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความ 
  ปรองดองสมานฉันท 
  ของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๖,๒๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



หนา   ๙ 
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 (๓) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 

  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๑๗๙,๔๒๖,๖๐๐ บาท 

 (๔) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๕) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๖) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๗๖,๗๘๔,๔๓๑,๗๐๐ บาท 

 (๗) แผนงานปองกันและแกไข 

  ปญหาการกอการรายและ 

  การรักษาผลประโยชนของชาติ 

  ทั้งทางบกและทางทะเล  ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๘) แผนงานปองกัน 

  แกไขและฟนฟูความ 

  เสียหายจากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๔๗๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท 

 (๙) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๓๐,๓๖๐,๐๐๐ บาท 

๕. กองทัพเรือ รวม ๓๓,๐๙๓,๔๒๕,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๑,๐๒๕,๕๕๙,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานปองกันแกไข 

  ปญหายาเสพติดเรงดวน 

  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๓๒,๗๕๕,๕๐๐ บาท 

 (๓) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๓,๗๓๓,๐๐๐ บาท 

 (๔) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๗๓๔,๐๐๐ บาท 



หนา   ๑๐ 
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 (๕) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๕,๖๐๙,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานเสริมสรางระบบปองกันประเทศ  ๓๐,๓๙๘,๐๕๗,๗๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานปองกันและแกไข 
  ปญหาการกอการราย  และ 
  การรักษาผลประโยชนของชาติ 
  ทั้งทางบกและทางทะเล  ๑,๖๐๑,๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 (๘) แผนงานปองกันแกไข 
  และฟนฟูความเสียหายจาก 
  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  ๒๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. กองทัพอากาศ รวม ๓๑,๗๗๕,๕๔๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความ 
  ปรองดองสมานฉันท 
  ของคนในชาติและ 
  ฟนฟูประชาธิปไตย  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๔๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๑๖,๕๓๕,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน  ๖๗,๐๑๑,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๗) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๓๑,๑๖๔,๔๐๑,๘๐๐ บาท 

 (๘) แผนงานปองกันแกไข 

  และฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๙) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลังและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๒๐๒,๓๘๐,๒๙๙,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวม ๑,๐๙๔,๒๕๖,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๑,๐๙๔,๒๕๖,๘๐๐ บาท 

๒. กรมธนารักษ รวม ๓,๑๔๖,๑๗๑,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๓,๑๔๖,๑๗๑,๒๐๐ บาท 

๓. กรมบัญชีกลาง รวม ๑,๑๔๑,๗๐๘,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๑,๑๔๑,๗๐๘,๓๐๐ บาท 

๔. กรมศุลกากร รวม ๒,๗๒๘,๑๓๑,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๒,๗๒๘,๑๓๑,๕๐๐ บาท 

๕. กรมสรรพสามิต รวม ๒,๑๐๑,๗๑๓,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๒,๑๐๑,๗๑๓,๘๐๐ บาท 

๖. กรมสรรพากร รวม ๗,๔๘๖,๙๑๔,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๗,๔๘๖,๙๑๔,๗๐๐ บาท 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗. สํานักงานคณะกรรมการ 

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๓,๑๒๕,๘๙๓,๙๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๓,๑๒๕,๘๙๓,๙๐๐ บาท 

๘. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวม ๑๘๐,๔๑๙,๕๐๓,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๙๙,๖๖๖,๒๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานบริหารจัดการ 

  หนี้ภาครัฐ  ๑๘๐,๓๑๙,๘๓๗,๐๐๐ บาท 

๙. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวม ๓๒๐,๓๙๐,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๓๒๐,๓๙๐,๑๐๐ บาท 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 

 กํากับและสงเสริมการ 

 ประกอบธุรกิจประกันภัย รวม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. สํานักงานความรวมมือ 

 พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 

 เพื่อนบาน  (องคการมหาชน) รวม ๗๑๕,๖๑๕,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงาน 

  การเงินการคลัง  ๗๑๕,๖๑๕,๖๐๐ บาท 

มาตรา ๘ งบประมาณรายจ ายของกระทรวงการต างประเทศ   ให ต้ั งเป นจํ านวน   

๗,๘๒๕,๓๓๖,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด 

 กระทรวงการตางประเทศ รวม ๗,๘๒๕,๓๓๖,๑๐๐ บาท คือ 



หนา   ๑๓ 
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 (๑) แผนงานดําเนินนโยบาย 
  การตางประเทศและ 
  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ๗,๘๒๕,๓๓๖,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ใหต้ังเปนจํานวน๔,

๔๓๙,๒๔๖,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงการทองเที่ยว 
 และกีฬา  รวม ๘๑๘,๓๒๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน  ๑๒๒,๑๙๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๖๙๖,๑๓๖,๗๐๐ บาท 
๒. สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวม ๗๓๗,๑๗๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๗๓๗,๑๗๑,๗๐๐ บาท 
๓. สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว รวม ๗๘๖,๐๖๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๗๘๖,๐๖๓,๕๐๐ บาท 
๔. สถาบันการพลศึกษา รวม ๒,๐๙๗,๖๘๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒,๐๙๗,๖๘๓,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

และหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๙,๖๙๘,๖๒๗,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย รวม ๑,๗๙๘,๙๔๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและ 
  พัฒนาสถาบันครอบครัว 
  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูพิการ 
  และผูดอยโอกาส  ๑,๗๙๘,๙๔๗,๗๐๐ บาท 



หนา   ๑๔ 
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๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวม ๕,๑๘๙,๘๕๙,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริมและ 

  พัฒนาสถาบันครอบครัว 

  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูพิการ 

  และผูดอยโอกาส  ๔,๙๘๐,๖๗๓,๖๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนา 

  คุณภาพชีวิตและ 

  การสงเคราะหผูสูงอายุ  ๒๐๙,๑๘๕,๘๐๐ บาท 

๓. สํานักงานกิจการสตรี 

 และสถาบันครอบครัว รวม ๓๕๐,๕๙๙,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริมและ 

  พัฒนาสถาบันครอบครัว 

  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูพิการ 

  และผูดอยโอกาส  ๓๕๐,๕๙๙,๗๐๐ บาท 

๔. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ 

 และพิทักษเด็ก  เยาวชน 

 ผูดอยโอกาส  คนพิการ 

 และผูสูงอายุ รวม ๕๔๗,๖๓๙,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริมและ 

  พัฒนาสถาบันครอบครัว 

  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูพิการ 

  และผูดอยโอกาส  ๓๗๐,๕๙๐,๙๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

  การสงเคราะหผูสูงอายุ  ๑๗๗,๐๔๘,๓๐๐ บาท 

๕. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 คนพิการแหงชาติ รวม ๑๘๗,๕๘๑,๘๐๐ บาท คือ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานสงเสริมและ 

  พัฒนาสถาบันครอบครัว 

  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูพิการ 

  และผูดอยโอกาส  ๑๘๗,๕๘๑,๘๐๐ บาท 

๖. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

 (องคการมหาชน) รวม ๑,๖๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการ 

  และพัฒนาที่อยูอาศัย 

  ของประชาชน  ๑,๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริมและ 

  พัฒนาสถาบันครอบครัว 

  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูพิการ 

  และผูดอยโอกาส  ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานในกํากับ  

ใหต้ังเปนจํานวน  ๖๘,๘๒๒,๙๖๑,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม ๓,๖๙๓,๑๘๒,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๒,๔๔๗,๙๑๓,๔๐๐ บาท 

 (๓) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑,๑๗๕,๒๖๘,๘๐๐ บาท 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒. กรมชลประทาน รวม ๓๕,๑๙๙,๕๓๓,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาแหลงน้ําและ 

  เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน  ๓๕,๑๙๙,๕๓๓,๔๐๐ บาท 

๓. กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวม ๑,๑๓๘,๕๓๓,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๑๓๘,๕๓๓,๕๐๐ บาท 

๔. กรมประมง รวม ๓,๐๘๑,๗๗๖,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๙๒๒,๖๗๒,๑๐๐ บาท 

 (๓) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑,๑๒๐,๖๐๔,๕๐๐ บาท 

๕. กรมปศุสัตว รวม ๔,๗๐๕,๑๘๒,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๔๐,๙๓๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔,๖๖๔,๒๕๒,๒๐๐ บาท 

๖. กรมพัฒนาที่ดิน รวม ๔,๕๕๒,๗๙๓,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๑๐๘,๔๒๑,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานวางระบบ 

  การถือครองและกําหนด 

  แนวเขตการใชที่ดิน  ๒๓๔,๒๓๓,๘๐๐ บาท 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนาแหลงน้ําและ 

  เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน  ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓๕๐,๐๗๗,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๓,๕๓๖,๐๖๑,๖๐๐ บาท 
๗. กรมวิชาการเกษตร รวม ๓,๓๔๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  ประสิทธิภาพการใช 
  พลังงานทดแทนและ 
  การประหยัดพลังงาน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓,๒๘๐,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. กรมสงเสริมการเกษตร รวม ๔,๘๑๗,๖๑๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๒๗,๗๕๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานฟนฟูอาชีพ 
  และพักหนี้เกษตรกร  ๔๘,๓๖๐,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสรางระบบ 
  ประกันความเส่ียงใหเกษตรกร  ๖๐,๒๘๖,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  ประสิทธิภาพการใช 
  พลังงานทดแทนและ 
  การประหยัดพลังงาน  ๒๙,๒๑๘,๐๐๐ บาท 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๕) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔,๖๕๒,๐๐๑,๗๐๐ บาท 
๙. กรมสงเสริมสหกรณ รวม ๓,๗๘๒,๙๐๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๕๓,๕๑๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานฟนฟูอาชีพ 
  และพักหนี้เกษตรกร  ๘๘๕,๔๖๕,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๒,๗๔๓,๙๒๑,๓๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
 เพื่อเกษตรกรรม รวม ๒,๐๔๗,๙๔๙,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานวางระบบ 
  การถือครองและ 
  กําหนดแนวเขต 
  การใชที่ดิน  ๑,๓๙๗,๔๑๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๖๕๐,๕๓๖,๔๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานมาตรฐานสินคา 
 เกษตรและอาหารแหงชาติ รวม ๒๗๑,๑๗๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๒๗๑,๑๗๒,๙๐๐ บาท 
๑๒. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม ๖๐๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๖๐๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
๑๓. กรมการขาว รวม ๑,๓๘๖,๐๑๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๓๘๖,๐๑๔,๘๐๐ บาท 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๔. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 พื้นที่สูง  (องคการมหาชน) รวม ๑๙๘,๗๙๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑๙๘,๗๙๗,๙๐๐ บาท 
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๗๐,๖๙๓,๘๘๖,๖๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงคมนาคม รวม ๓๓๖,๐๗๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน 
  สินคาและบริการ  ๓๓๖,๐๗๑,๙๐๐ บาท 
๒. กรมการขนสงทางน้ํา 
 และพาณิชยนาวี รวม ๓,๗๓๑,๘๘๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน 
  สินคาและบริการ  ๓,๗๓๑,๘๘๙,๕๐๐ บาท 
๓. กรมการขนสงทางบก รวม ๒,๓๓๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน 
  สินคาและบริการ  ๒,๓๓๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท 
๔. กรมการขนสงทางอากาศ รวม ๙๒๒,๖๘๓,๕๐๐ บาท คือ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน 
  สินคาและบริการ  ๙๒๒,๖๘๓,๕๐๐ บาท 
๕. กรมทางหลวง รวม ๔๐,๕๑๑,๗๒๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน 
  สินคาและบริการ  ๔๐,๕๑๑,๗๒๙,๑๐๐ บาท 
๖. กรมทางหลวงชนบท รวม ๒๒,๓๖๙,๙๗๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน   
  สินคาและบริการ  ๒๒,๒๓๗,๑๓๔,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๓๒,๘๓๘,๔๐๐ บาท 
๗. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนการขนสง 
 และจราจร รวม ๔๘๘,๘๒๗,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหาร 
  จัดการขนสงมวลชน 
  สินคาและบริการ  ๔๘๘,๘๒๗,๖๐๐ บาท 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และ

หนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๐,๖๐๓,๒๕๗,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดลอม รวม ๑,๓๓๙,๒๘๔,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  และความหลากหลาย 

  ทางชีวภาพ  ๑,๓๓๙,๒๘๔,๔๐๐ บาท 

๒. กรมควบคุมมลพิษ รวม ๕๐๒,๖๙๒,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานควบคุมมลพิษ 

  และจัดการส่ิงแวดลอม  ๕๐๒,๖๙๒,๗๐๐ บาท 

๓. กรมทรัพยากรทางทะเล 

 และชายฝง รวม ๑,๐๐๖,๓๗๑,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   

  และความหลากหลาย 

  ทางชีวภาพ  ๑,๐๐๖,๓๗๑,๘๐๐ บาท 

๔. กรมทรัพยากรธรณี รวม ๕๓๓,๓๘๗,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  และความหลากหลาย 

  ทางชีวภาพ  ๕๓๓,๓๘๗,๔๐๐ บาท 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕. กรมทรัพยากรน้ํา รวม ๓,๓๒๑,๔๐๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ทรัพยากรน้ํา  ๓,๓๒๑,๔๐๘,๗๐๐ บาท 
๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวม ๑,๒๒๓,๔๒๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ทรัพยากรน้ํา  ๑,๒๒๓,๔๒๘,๒๐๐ บาท 
๗. กรมปาไม รวม ๓,๓๗๑,๔๘๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
  และความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ  ๓,๓๗๑,๔๘๒,๗๐๐ บาท 
๘. กรมสงเสริมคุณภาพ 
 ส่ิงแวดลอม รวม ๔๖๕,๑๙๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานควบคุม 
  มลพิษและจัดการ 
  ส่ิงแวดลอม  ๔๖๕,๑๙๖,๘๐๐ บาท 
๙. กรมอุทยานแหงชาติ 
 สัตวปา  และพันธุพืช รวม ๘,๓๑๘,๐๑๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
  และความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ  ๘,๓๑๘,๐๑๑,๑๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานนโยบายและ 
 แผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม รวม ๒๘๗,๘๕๙,๐๐๐ บาท คือ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ  ๒๘๗,๘๕๙,๐๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานพัฒนา 
 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 (องคการมหาชน) รวม ๑๕๔,๑๓๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ  ๑๕๔,๑๓๔,๓๐๐ บาท 
๑๒. องคการบริหาร 
 จัดการกาซเรือนกระจก 
 (องคการมหาชน) รวม ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานควบคุม 
  มลพิษและจัดการ 
  ส่ิงแวดลอม  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

และหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๓,๗๓๒,๔๓๖,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการส่ือสาร รวม ๑,๒๕๘,๒๒๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๙๗๔,๕๒๗,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒๘๓,๗๐๑,๑๐๐ บาท 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๑,๓๑๐,๔๐๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑,๓๑๐,๔๐๘,๗๐๐ บาท 
๓. สํานักงานสถิติแหงชาติ รวม ๗๘๓,๒๕๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ  ๗๘๓,๒๕๙,๖๐๐ บาท 
๔. สํานักงานสงเสริม 
 อุตสาหกรรมซอฟตแวร 
 แหงชาติ  (องคการมหาชน) รวม ๓๘๐,๕๓๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๘๐,๕๓๙,๕๐๐ บาท 
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจายของกระทรวงพลังงานและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๒,๓๑๕,๔๙๒,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงพลังงาน รวม ๕๗๐,๓๐๕,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  ประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทนและ 
  การประหยัดพลังงาน  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสรางความมั่นคง 
  และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ 
  พัฒนาพลังงานทดแทน  ๔๕๐,๓๐๕,๔๐๐ บาท 
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม ๒๕๔,๙๑๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความมั่นคง 
  และเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน  ๒๕๔,๙๑๑,๑๐๐ บาท 
๓. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ๒๗๙,๖๖๗,๑๐๐ บาท คือ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการใช 
  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน  ๔๙,๙๒๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสรางความมั่นคง 
  และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ 
  พัฒนาพลังงานทดแทน  ๒๒๙,๗๔๔,๙๐๐ บาท 
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
 และอนุรักษพลังงาน รวม ๑,๑๑๘,๖๐๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความมั่นคง 
  และเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน  ๑,๑๑๘,๖๐๕,๘๐๐ บาท 
๕. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนพลังงาน รวม ๗๒,๔๕๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความมั่นคง 
  และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ 
  พัฒนาพลังงานทดแทน  ๗๒,๔๕๗,๗๐๐ บาท 
๖. สถาบันบริหารกองทุน 
 พลังงาน  (องคการมหาชน) รวม ๑๙,๕๔๕,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความมั่นคง 
  และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ 
  พัฒนาพลังงานทดแทน  ๑๙,๕๔๕,๔๐๐ บาท 
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๖,๔๑๖,๕๖๔,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รวม ๑,๒๐๖,๒๑๖,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๑,๒๐๖,๒๑๖,๗๐๐ บาท 
๒. กรมการคาตางประเทศ รวม ๔๔๔,๑๖๖,๕๐๐ บาท คือ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๔๔๔,๑๖๖,๕๐๐ บาท 
๓. กรมการคาภายใน รวม ๘๐๗,๕๘๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบรรเทาความเดือดรอน 
  ดานเศรษฐกิจของประชาชนและ 
  ผูประกอบการ  ๙๐,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๗๑๗,๑๓๗,๙๐๐ บาท 
๔. กรมเจรจาการคา 
 ระหวางประเทศ รวม ๓๘๓,๘๒๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานดําเนินนโยบาย 
  การตางประเทศและ 
  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ๓๘๓,๘๒๔,๘๐๐ บาท 
๕. กรมทรัพยสินทางปญญา รวม ๒๔๔,๓๗๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๒๔๔,๓๗๒,๒๐๐ บาท 
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวม ๔๕๔,๓๔๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๔๕๔,๓๔๕,๒๐๐ บาท 
๗. กรมสงเสริมการสงออก รวม ๒,๕๑๔,๔๔๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๒,๕๑๔,๔๔๑,๔๐๐ บาท 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ 
 ระหวางประเทศ 
 (องคการมหาชน) รวม ๒๐๒,๓๕๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๒๐๒,๓๕๑,๕๐๐ บาท 
๙. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 แหงชาติ  (องคการมหาชน) รวม ๑๕๙,๒๖๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๑๕๙,๒๖๕,๗๐๐ บาท 
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑๙๕,๒๖๙,๓๒๒,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงมหาดไทย รวม ๓,๙๓๕,๐๙๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๔๖๓,๓๓๙,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานรักษา 
  ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  ๔๙,๓๐๗,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๓,๓๘๒,๗๖๙,๗๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานสงเสริม 
  การกระจายอํานาจการปกครอง  ๓๓,๖๗๔,๙๐๐ บาท 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒. กรมการปกครอง รวม ๒๔,๖๔๖,๓๒๘,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางความ 

  ปรองดองสมานฉันท 

  ของคนในชาติและ 

  ฟนฟูประชาธิปไตย  ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๑,๕๙๗,๙๗๒,๘๐๐ บาท 

 (๓) แผนงานปองกันแกไข 

  ปญหายาเสพติดเรงดวน 

  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๒๔๒,๘๓๔,๘๐๐ บาท 

 (๔) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๒,๕๙๒,๐๐๒,๖๐๐ บาท 

 (๕) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๒๐,๑๖๐,๕๑๘,๕๐๐ บาท 

๓. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๓,๔๔๐,๒๐๙,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบรรเทา 

  ความเดือดรอนดาน 

  เศรษฐกิจของประชาชน 

  และผูประกอบการ  ๖๐,๑๘๖,๘๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานเพิ่มศักยภาพ 

  ของหมูบานชุมชน 

  และประชาชน  ๙๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท 

 (๓) แผนงานสรางโอกาส 

  การลงทุนและพัฒนา 

  หมูบานและชุมชน  ๒,๑๘๔,๑๙๓,๔๐๐ บาท 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๔) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การบริหารจัดการและ 
  การตลาดของชุมชน  ๑,๐๙๘,๐๓๙,๓๐๐ บาท 
๔. กรมท่ีดิน  รวม ๕,๐๒๔,๘๖๒,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานวางระบบ 
  การถือครองและ 
  กําหนดแนวเขตการใชที่ดิน  ๑,๔๒๖,๖๐๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๗๗,๐๔๒,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๓,๕๒๑,๒๑๕,๑๐๐ บาท 
๕. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๒,๓๑๕,๗๘๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๓๑๙,๗๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไขและ 
  ฟนฟูความเสียหาย 
  จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  ๑,๙๙๖,๐๒๒,๓๐๐ บาท 
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม ๓,๘๖๕,๒๐๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๗๑,๒๑๑,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานวางระบบการถือครองและ 
  กําหนดแนวเขตการใชที่ดิน  ๖๒,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนาสภาพแวดลอม 
  ที่อยูอาศัยของประชาชน  ๒,๐๖๙,๘๐๔,๖๐๐ บาท 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๔) แผนงานสรางสมดุล 

  ของการใชประโยชนและ 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑,๓๐๐,๑๘๖,๗๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานปองกันและแกไขปญหา 
  การกอการราย  และ 
  การรักษาผลประโยชน 
  ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล  ๓๖๑,๖๕๖,๕๐๐ บาท 
๗. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวม ๑๓๖,๑๒๖,๒๖๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๑,๔๘๗,๕๔๓,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริมการกระจายอํานาจ 
  การปกครอง  ๑๓๔,๖๓๘,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. กรุงเทพมหานคร รวม ๑๔,๔๒๐,๘๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมการกระจายอํานาจ 
  การปกครอง  ๑๔,๔๒๐,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
๙. เมืองพัทยา รวม ๑,๔๙๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมการกระจายอํานาจ 
  การปกครอง  ๑,๔๙๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจายของกระทรวงยุติธรรม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๖,๕๐๗,๒๑๖,๐๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงยุติธรรม รวม ๖๑๒,๓๔๒,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางความปรองดอง 
  สมานฉันทของคนในชาติและ 
  ฟนฟูประชาธิปไตย  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๕๖๙,๓๔๒,๔๐๐ บาท 
๒. กรมคุมประพฤติ รวม ๑,๔๐๘,๘๑๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๖,๙๒๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๗๓๐,๖๔๔,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๖๗๑,๒๔๔,๘๐๐ บาท 
๓. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวม ๔๓๙,๙๐๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๓,๐๗๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๔๒๖,๘๓๐,๒๐๐ บาท 
๔. กรมบังคับคดี รวม ๖๗๘,๗๓๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๖๗๘,๗๓๕,๖๐๐ บาท 
๕. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รวม ๑,๓๙๗,๔๔๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๖๔,๙๙๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๑,๓๓๒,๔๔๙,๓๐๐ บาท 
๖. กรมราชทัณฑ รวม ๘,๖๖๖,๖๒๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๒๔๗,๑๐๒,๔๐๐ บาท 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๘,๔๑๙,๕๒๖,๑๐๐ บาท 
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม ๗๒๐,๒๐๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๗๒๐,๒๐๓,๔๐๐ บาท 
๘. สํานักงานกิจการยุติธรรม รวม ๑๔๙,๖๔๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๑๔๙,๖๔๓,๒๐๐ บาท 
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวม ๒๐๙,๗๓๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๓๑,๗๔๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๗๔,๑๔๒,๒๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวม ๑,๙๘๒,๙๐๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๑,๙๘๒,๙๐๗,๙๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปราม 
 การทุจริตในภาครัฐ รวม ๒๔๐,๘๔๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๒๔๐,๘๔๗,๙๐๐ บาท 
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงแรงงาน  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๗,๕๐๓,๘๘๑,๖๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวม ๑,๑๕๗,๕๘๘,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาและยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๘๘๕,๔๑๙,๒๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานดําเนินนโยบาย 

  การตางประเทศและ 

  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ๒๗๒,๑๖๙,๔๐๐ บาท 

๒. กรมการจัดหางาน รวม ๙๗๗,๐๖๖,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาและยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๘๓๗,๑๑๒,๓๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๑๓๙,๙๕๔,๒๐๐ บาท 

๓. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวม ๑,๖๓๗,๑๐๒,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาและยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๓๑๐,๑๑๑,๓๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาค 

  อุตสาหกรรม  ๑,๓๒๖,๙๙๐,๗๐๐ บาท 

๔. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวม ๙๓๔,๒๖๕,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาและยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๘๖๐,๘๗๔,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาค 

  อุตสาหกรรม  ๗๓,๓๙๑,๘๐๐ บาท 

๕. สํานักงานประกันสังคม รวม ๒๒,๗๙๗,๘๕๘,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาและยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๒๒,๗๙๗,๘๕๘,๗๐๐ บาท 

มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๔,๙๑๔,๖๕๗,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๑,๑๐๗,๓๑๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๑,๑๐๗,๓๑๘,๒๐๐ บาท 
๒. กรมการศาสนา รวม ๓๖๖,๓๙๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๓๖๖,๓๙๔,๙๐๐ บาท 
๓. กรมศิลปากร รวม ๑,๗๙๗,๗๓๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๑,๗๙๗,๗๓๑,๒๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการ 
 วัฒนธรรมแหงชาติ รวม ๕๕๔,๙๘๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๕๕๔,๙๘๒,๖๐๐ บาท 
๕. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย รวม ๑๓๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๑๓๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวม ๘๗๖,๗๕๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๘๗๖,๗๕๒,๕๐๐ บาท 
๗. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร   
 (องคการมหาชน) รวม ๗๔,๘๓๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๗๔,๘๓๓,๔๐๐ บาท 
มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงาน 

ในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๘,๐๒๖,๗๙๗,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี รวม ๒,๘๐๙,๖๑๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๘๐๙,๖๑๐,๔๐๐ บาท 
๒. กรมวิทยาศาสตรบริการ รวม ๕๓๐,๐๐๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๓๐,๐๐๓,๔๐๐ บาท 
๓. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวม ๒๔๖,๘๓๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๔๖,๘๓๗,๘๐๐ บาท 
๔. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยีแหงชาติ รวม ๓,๔๑๔,๑๖๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๔๑๔,๑๖๖,๐๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ รวม ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 
 อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการมหาชน) รวม ๓๑๔,๒๔๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๑๔,๒๔๑,๗๐๐ บาท 
๗. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
 (องคการมหาชน) รวม ๖๐๗,๙๓๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖๐๗,๙๓๘,๖๐๐ บาท 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ัง
เปนจํานวน  ๓๓๒,๒๙๘,๖๑๖,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๒๗,๑๖๙,๗๕๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๓๑,๘๕๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๗,๐๒๔,๙๐๔,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนากฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวม ๒๓๖,๕๒๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๓๖,๕๒๔,๒๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวม ๒๑๐,๖๓๔,๙๕๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๒๒๙,๖๘๒,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๑๐,๔๐๕,๒๗๐,๑๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๑๗,๐๔๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การซอมสรางอุปกรณ 
  ประกอบอาชีพชุมชน  ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๖,๔๐๔,๓๓๘,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานสนับสนุน 
  ดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๙๐,๓๓๙,๐๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม ๖,๖๖๑,๒๘๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๕,๓๖๑,๒๑๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๘๙๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๐๒,๗๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม ๓,๒๓๕,๔๓๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๗๗๗,๕๕๗,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  ดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๕๗,๘๗๕,๖๐๐ บาท 
๗. มหาวิทยาลัยขอนแกน รวม ๓,๒๔๐,๙๑๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๔๐๖,๕๗๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๖๗๖,๒๑๖,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๕๘,๑๒๕,๑๐๐ บาท 
๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม ๒,๑๙๘,๗๖๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๘๘๔,๐๒๑,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๒๑๙,๑๓๒,๓๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๙๕,๖๑๐,๕๐๐ บาท 
๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๑,๘๙๐,๐๓๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๘๔๕,๗๓๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๙,๗๒๒,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๔,๕๗๓,๑๐๐ บาท 
๑๐. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๘๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๘๕๓,๙๕๘,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๔,๐๔๑,๔๐๐ บาท 
๑๑. มหาวิทยาลัยแมโจ รวม ๗๗๖,๓๔๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๗๔๖,๔๐๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๙,๙๔๓,๔๐๐ บาท 
๑๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวม ๑,๒๖๓,๗๘๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๒๓๑,๓๐๙,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๒,๔๗๒,๐๐๐ บาท 
๑๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๒,๕๕๙,๘๒๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๐๙๕,๑๕๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๔๒๔,๒๐๘,๗๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๐,๔๖๒,๒๐๐ บาท 
๑๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๑,๐๙๙,๐๑๓,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑,๐๕๐,๖๘๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๘,๓๓๑,๘๐๐ บาท 
๑๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวม ๓,๙๒๒,๑๖๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓,๐๕๓,๘๓๗,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๘๐๖,๒๒๒,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖๒,๑๐๒,๒๐๐ บาท 
๑๖. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๖๕๘,๑๖๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๔๒,๙๒๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๕,๒๓๓,๖๐๐ บาท 
๑๗. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๗๐๔,๗๐๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๖๗๗,๖๒๕,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๗,๐๘๑,๔๐๐ บาท 
๑๘. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวม ๕๒๘,๑๑๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๕๑๑,๐๓๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๗,๐๘๒,๘๐๐ บาท 
๑๙. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๑๓๗,๔๘๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๓๗,๔๘๓,๑๐๐ บาท 
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๒๐. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวม ๔๕๑,๘๗๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๕๐,๔๔๐,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๔๓๑,๑๐๐ บาท 
๒๑. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๔๐๐,๒๕๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๘๘,๕๑๒,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๑,๗๔๕,๙๐๐ บาท 
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวม ๒๒๔,๔๒๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๑๗,๖๘๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ รวม ๑๔๘,๙๕๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑๔๓,๒๐๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวม ๓๐๔,๓๗๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๙๘,๐๙๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๒๘๐,๘๐๐ บาท 
๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวม ๓๑๖,๔๘๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๐๗,๖๓๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๘๕๑,๗๐๐ บาท 
๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๑๗๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท คือ 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑๗๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท 
๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๒๘๖,๐๕๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๗๖,๕๕๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๙,๕๐๑,๔๐๐ บาท 
๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวม ๕๑๒,๕๙๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๔๙๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๘,๖๐๑,๐๐๐ บาท 
๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม ๒๙๑,๔๓๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๘๓,๖๘๖,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ๒๗๒,๙๑๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๖๕,๑๖๔,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๒๗๓,๘๗๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๗๑,๒๙๕,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๕๘๒,๕๐๐ บาท 
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม ๓๓๐,๕๑๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๒๗,๓๓๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๑๗๕,๘๐๐ บาท 
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๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม ๒๓๓,๗๘๒,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๒๕,๘๕๐,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๙๓๒,๓๐๐ บาท 
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รวม ๒๗๗,๖๖๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๖๙,๐๖๓,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๖๐๔,๕๐๐ บาท 
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รวม ๓๕๐,๕๔๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๔๒,๐๑๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๕๓๕,๒๐๐ บาท 
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวม ๒๔๐,๖๐๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๓๘,๕๑๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท 
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๓๗๙,๓๙๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๗๒,๓๙๒,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๙๔,๐๓๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑๘๘,๒๘๕,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม ๓๓๕,๙๑๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๒๙,๙๙๙,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๙๒๐,๕๐๐ บาท 
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๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม ๒๘๒,๖๒๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๗๖,๕๐๐,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๑๒๕,๘๐๐ บาท 
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
 ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี รวม ๓๒๔,๕๑๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๑๘,๓๕๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๑๖๒,๖๐๐ บาท 
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รวม ๒๕๔,๑๘๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๔๗,๕๘๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๕๙๙,๕๐๐ บาท 
๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม ๒๙๙,๘๙๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๙๓,๖๒๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวม ๓๓๔,๖๘๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๒๕,๗๒๕,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๙๕๙,๒๐๐ บาท 
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๓๑๒,๑๔๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๐๕,๗๒๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๔๑๘,๗๐๐ บาท 
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รวม ๒๕๕,๒๒๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๔๙,๔๓๘,๘๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๗๘๗,๘๐๐ บาท 

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวม ๑๙๘,๔๔๓,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑๙๔,๗๓๐,๙๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๗๑๒,๘๐๐ บาท 

๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รวม ๒๔๕,๐๕๒,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๓๘,๙๑๗,๗๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๑๓๔,๓๐๐ บาท 

๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวม ๒๘๗,๘๗๒,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๘๒,๑๒๕,๒๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๗๔๗,๕๐๐ บาท 

๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวม ๒๘๘,๗๘๗,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๘๐,๒๕๕,๘๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๕๓๒,๐๐๐ บาท 

๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวม ๑๘๖,๗๔๖,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑๘๔,๔๔๗,๓๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท 

๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๒๙๒,๘๕๕,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๘๔,๘๐๐,๘๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๐๕๔,๗๐๐ บาท 
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๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ๓๘๒,๐๗๘,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๗๕,๔๙๔,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๕๘๔,๒๐๐ บาท 
๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวม ๕๖๐,๑๙๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๕๓๖,๑๙๗,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม ๔๘๒,๔๓๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๔๖๙,๖๘๖,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๒,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รวม ๒๖๔,๙๓๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๕๙,๗๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท 
๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รวม ๒๗๘,๑๖๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๗๒,๐๖๑,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๑๐๓,๙๐๐ บาท 
๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวม ๑๙๗,๘๐๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๑๙๐,๔๗๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวม ๓๓๔,๗๙๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๒๙,๐๕๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
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๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวม ๓๔๕,๖๒๐,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๓๓๘,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม ๒๙๙,๖๕๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๒๙๑,๒๙๗,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
๖๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม ๑,๐๑๕,๒๖๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๙๗๒,๗๔๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๒,๕๑๒,๘๐๐ บาท 
๖๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม ๖๙๘,๕๙๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๖๙๐,๔๕๖,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๑๓๙,๙๐๐ บาท 
๖๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวม ๖๑๙,๒๘๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๖๐๓,๒๖๙,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๖,๐๑๘,๓๐๐ บาท 
๖๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม ๗๘๒,๗๖๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๗๗๗,๐๘๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๖๘๔,๔๐๐ บาท 
๖๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวม ๖๖๓,๑๒๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ๖๕๐,๑๓๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๒,๙๙๔,๖๐๐ บาท 
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๖๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวม ๙๑๖,๖๓๕,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๘๕๕,๒๕๕,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖๑,๓๘๐,๑๐๐ บาท 
๖๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวม ๘๔๓,๓๓๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๘๑๖,๗๙๗,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๖,๕๔๒,๐๐๐ บาท 
๖๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม ๖๘๙,๗๕๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๖๗๔,๗๓๖,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๕,๐๒๐,๕๐๐ บาท 
๗๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวม ๑,๐๓๖,๓๕๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๐๐๒,๕๘๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๓,๗๗๕,๗๐๐ บาท 
๗๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม ๙๖๘,๗๗๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๙๒๗,๓๗๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๑,๔๐๐,๓๐๐ บาท 
๗๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวม ๖๗๗,๑๒๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๖๖๗,๑๖๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๙,๙๕๙,๐๐๐ บาท 
๗๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวม ๑,๐๖๓,๘๐๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๙๙๓,๑๐๐,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗๐,๗๐๖,๓๐๐ บาท 
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๗๔. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวม ๖๗๐,๙๙๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๖๖๓,๘๑๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗,๑๗๓,๙๐๐ บาท 
๗๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๑,๒๑๗,๙๒๖,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๒๐๐,๖๘๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๗,๒๔๒,๕๐๐ บาท 
๗๖. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๕๓๐,๖๗๐,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๕๒๓,๗๗๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖,๘๙๗,๐๐๐ บาท 
๗๗. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๘,๗๘๔,๑๐๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๔,๘๙๕,๔๐๕,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๓,๕๑๘,๗๒๓,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๖๙,๙๗๙,๐๐๐ บาท 
๗๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ รวม ๑,๐๑๓,๒๐๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๙๙๐,๓๑๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๒,๘๙๓,๘๐๐ บาท 
๗๙. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๙๓๗,๖๓๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๘๖๐,๖๕๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๑๘,๕๑๖,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๘,๔๖๙,๔๐๐ บาท 
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๘๐. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๖๗๔,๗๓๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส   
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๕๑,๔๒๑,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๓,๓๑๑,๙๐๐ บาท 
๘๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม ๓,๗๒๔,๘๖๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส   
  และพัฒนาการศึกษา  ๓,๔๖๘,๑๓๓,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๒,๕๑๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๕๔,๒๑๓,๓๐๐ บาท 
๘๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม ๓,๗๘๑,๕๖๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส   
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๘๓๒,๓๒๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๗๔๒,๔๘๓,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๐๖,๗๔๗,๓๐๐ บาท 
๘๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 เจาคุณทหารลาดกระบัง รวม ๑,๐๒๐,๐๑๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส   
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๖๐,๕๘๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๙,๔๓๒,๗๐๐ บาท 
๘๔. สถาบันสงเสริมการสอน 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม ๑,๒๙๔,๓๑๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส   
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๙๘,๑๖๐,๒๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   

  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘๙๖,๑๕๒,๑๐๐ บาท 

๘๕. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๒๐๕,๘๙๕,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๐๕,๘๙๕,๖๐๐ บาท 

๘๖. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

 สวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

 และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๑๕๐,๘๕๖,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส   

  และพัฒนาการศึกษา  ๑๕๐,๘๕๖,๐๐๐ บาท 

๘๗. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวม ๒๕๗,๑๘๙,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส   

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๗,๑๘๙,๓๐๐ บาท 

๘๘. สถาบันระหวางประเทศ 

 เพื่อการคาและการพัฒนา   

 (องคการมหาชน) รวม ๔๒,๒๖๖,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส   

  และพัฒนาการศกึษา  ๔๒,๒๖๖,๘๐๐ บาท 

๘๙. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   

 (องคการมหาชน) รวม ๔๖๗,๗๖๐,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส  และพัฒนาการศึกษา  ๔๖๗,๗๖๐,๘๐๐ บาท 

มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ัง

เปนจํานวน  ๗๐,๙๐๐,๐๘๓,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้   

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๕,๙๖๒,๒๕๕,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๕๕๑,๑๒๗,๗๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๔๓,๑๐๔,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๕๕,๓๖๘,๐๒๓,๕๐๐ บาท 
๒. กรมการแพทย รวม ๓,๗๕๘,๓๔๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๓๖๒,๗๙๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน  ๓,๓๙๕,๕๔๔,๓๐๐ บาท 
๓. กรมควบคุมโรค รวม ๓,๔๘๗,๒๒๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๓,๔๘๗,๒๒๑,๔๐๐ บาท 
๔. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
 และการแพทยทางเลือก รวม ๓๖๘,๘๗๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน  ๓๖๘,๘๗๐,๒๐๐ บาท 
๕. กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวม ๙๑๖,๓๒๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๖๗,๑๗๖,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๘๔๙,๑๕๒,๔๐๐ บาท 
๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม ๗๕๕,๙๐๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๗,๑๗๕,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๗๔๘,๗๒๕,๒๐๐ บาท 
๗. กรมสุขภาพจิต รวม ๒,๐๑๘,๗๗๓,๗๐๐ บาท คือ 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๒๒,๗๕๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๑๔๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๑,๘๕๓,๗๔๐,๑๐๐ บาท 
๘. กรมอนามัย รวม ๑,๗๗๖,๘๖๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๑,๗๗๖,๘๖๒,๓๐๐ บาท 
๙. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม ๖๘๖,๖๕๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๑๓,๔๓๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๖๗๓,๒๒๔,๘๐๐ บาท 
๑๐. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวม ๑๑๙,๘๖๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๑๑๙,๘๖๘,๕๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวม ๙๓๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๙๓๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ รวม ๑๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๑๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจ ายของกระทรวงอุ ตสาหกรรม   ให ต้ั ง เป น จํ านวน   

๕,๗๐๑,๓๔๕,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑,๒๕๙,๙๓๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๑,๒๕๙,๙๓๙,๙๐๐ บาท 
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวม ๕๕๓,๐๑๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๒๒,๔๐๓,๔๐๐ บาท 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๒) แผนงานควบคุมมลพิษ 
  และจัดการส่ิงแวดลอม  ๕๓๐,๖๑๑,๐๐๐ บาท 
๓. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวม ๑,๐๓๐,๗๙๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๑,๐๓๐,๗๙๓,๗๐๐ บาท 
๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร รวม ๓๑๖,๓๔๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๑๔๑,๕๕๒,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานควบคุมมลพิษ 
  และจัดการส่ิงแวดลอม  ๑๗๔,๗๙๒,๕๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ออยและน้ําตาลทราย รวม ๓๘๙,๓๓๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๓๘๙,๓๓๔,๑๐๐ บาท 
๖. สํานักงานมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวม ๖๗๕,๖๑๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๖๗๕,๖๑๙,๗๐๐ บาท 
๗. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวม ๗๐๒,๔๔๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๗๐๒,๔๔๑,๓๐๐ บาท 
๘. สํานักงานคณะกรรมการ 
 สงเสริมการลงทุน รวม ๗๗๓,๘๕๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมปแหงการลงทุนและ 
  การทองเที่ยวไทย  ๗๗๓,๘๕๗,๙๐๐ บาท 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจายของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  
หรือทบวง  ใหต้ังเปนจํานวน  ๗๗,๖๖๘,๘๐๕,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักราชเลขาธิการ รวม ๕๖๐,๑๒๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๕๖๐,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
๒. สํานักพระราชวัง รวม ๒,๓๖๔,๖๔๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๒,๓๖๔,๖๔๙,๐๐๐ บาท 
๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวม ๓,๔๔๙,๒๖๖,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ๓,๔๔๙,๒๖๖,๗๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
 เพื่อประสานงานโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม ๘๗,๑๒๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 
  ภายในประเทศ  ๘๗,๑๒๔,๑๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวม ๙๙๑,๔๓๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๙๙๑,๔๓๘,๑๐๐ บาท 
๖. ราชบัณฑิตยสถาน รวม ๑๑๙,๓๗๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๑๙,๓๗๔,๘๐๐ บาท 
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวม ๖๙,๘๘๒,๙๓๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๑,๘๑๘,๓๑๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปองกันแกไข 
  ปญหายาเสพติดเรงดวน 
  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๗๒๕,๔๔๓,๐๐๐ บาท 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๗๒๐,๑๕๒,๖๐๐ บาท 

 (๔) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๗๓,๕๖๔,๗๐๐ บาท 

 (๕) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๑,๔๐๕,๔๖๗,๔๐๐ บาท 

 (๖) แผนงานปองกันและแกไข 

  ปญหาการกอการรายและ 

  การรักษาผลประโยชนของชาติ 

  ทั้งทางบกและทางทะเล  ๘,๖๓๕,๓๕๖,๔๐๐ บาท 

 (๗) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๕๖,๕๐๔,๖๓๙,๓๐๐ บาท 

๘. สํานักงานปองกันและปราบปราม 

 การฟอกเงิน รวม ๒๑๓,๘๘๙,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกันแกไข 

  ปญหายาเสพติดเรงดวน 

  และปราบปรามผูมีอิทธิพล  ๒๑๓,๘๘๙,๗๐๐ บาท 

มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ ายของหน วยงานของ รั ฐสภา   ให ต้ั ง เป น จํ านวน   

๘,๐๐๓,๔๙๐,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวม ๑,๒๗๘,๖๗๘,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 

  ของรัฐสภา  ศาล   

  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๒๗๘,๖๗๘,๕๐๐ บาท 

๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวม ๖,๓๖๔,๘๑๒,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 

  ของรัฐสภา  ศาล   

  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๖,๓๖๔,๘๑๒,๒๐๐ บาท 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓. สถาบันพระปกเกลา รวม ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจายของหนวยงานของศาล  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๒,๗๒๒,๘๙๘,๗๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้   
๑. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๑๙๗,๗๗๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑๙๗,๗๗๔,๑๐๐ บาท 
๒. สํานักงานศาลยุติธรรม รวม ๑๑,๑๗๗,๔๑๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑๑,๑๗๗,๔๑๘,๓๐๐ บาท 
๓. สํานักงานศาลปกครอง รวม ๑,๓๔๗,๗๐๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๓๔๗,๗๐๖,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจายของหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑๐,๕๖๙,๑๘๓,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง รวม ๑,๗๙๑,๐๐๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๗๙๑,๐๐๔,๓๐๐ บาท 
๒. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน รวม ๑๖๗,๙๓๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑๖๗,๙๓๐,๙๐๐ บาท 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวม ๗๖๙,๔๒๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๗๖๙,๔๒๔,๐๐๐ บาท 
๔. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวม ๑,๕๔๐,๒๒๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๕๔๐,๒๒๖,๕๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 สิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวม ๑๕๐,๒๗๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๑๕๐,๒๗๗,๓๐๐ บาท 
๖. สํานักงานอัยการสูงสุด รวม ๕,๙๓๖,๗๘๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๕,๙๓๖,๗๘๘,๒๐๐ บาท 
๗. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแหงชาติ รวม ๒๑๓,๕๓๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ของรัฐสภา  ศาล   
  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ๒๑๓,๕๓๑,๘๐๐ บาท 
มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจายของจังหวัด  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๘,๒๗๙,๔๖๐,๐๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. นนทบุรี  รวม ๒๐๒,๐๒๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๐๒,๐๒๑,๖๐๐ บาท 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒. ปทุมธานี  รวม ๒๑๘,๐๙๔,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๑๘,๐๙๔,๔๐๐ บาท 
๓. พระนครศรีอยุธยา รวม ๓๔๘,๔๗๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๓๔๘,๔๗๔,๗๐๐ บาท 
๔. สระบุรี  รวม ๑๙๑,๔๘๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๙๑,๔๘๑,๗๐๐ บาท 
๕. ชัยนาท  รวม ๒๔๘,๘๒๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๘,๘๒๘,๗๐๐ บาท 
๖. ลพบุรี  รวม ๒๐๘,๙๖๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๐๘,๙๖๕,๘๐๐ บาท 
๗. สิงหบุรี  รวม ๑๗๒,๕๖๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๗๒,๕๖๔,๒๐๐ บาท 
๘. อางทอง  รวม ๑๗๖,๔๘๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๗๖,๔๘๗,๙๐๐ บาท 
๙. ฉะเชิงเทรา รวม ๒๑๐,๗๙๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๑๐,๗๙๕,๙๐๐ บาท 
๑๐. ปราจีนบุรี รวม ๑๙๕,๓๙๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๙๕,๓๙๓,๗๐๐ บาท 
๑๑. สระแกว  รวม ๒๓๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๓๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท 
๑๒. นครนายก รวม ๑๙๐,๓๖๗,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๙๐,๓๖๗,๖๐๐ บาท 
๑๓. สมุทรปราการ รวม ๒๕๕,๙๘๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๕,๙๘๒,๘๐๐ บาท 
๑๔. กาญจนบุรี รวม ๒๔๔,๒๖๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๔,๒๖๖,๙๐๐ บาท 
๑๕. นครปฐม  รวม ๒๙๒,๑๗๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๙๒,๑๗๖,๕๐๐ บาท 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๖. ราชบุรี  รวม ๒๗๑,๔๕๐,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๗๑,๔๕๐,๒๐๐ บาท 

๑๗. สุพรรณบุรี รวม ๒๒๗,๐๙๔,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๒๗,๐๙๔,๐๐๐ บาท 

๑๘. ประจวบคีรีขันธ รวม ๒๒๐,๓๔๕,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๒๐,๓๔๕,๑๐๐ บาท 

๑๙. เพชรบุรี  รวม ๒๒๓,๙๗๐,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๒๓,๙๗๐,๕๐๐ บาท 

๒๐. สมุทรสาคร รวม ๓๐๒,๗๙๙,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๓๐๒,๗๙๙,๖๐๐ บาท 

๒๑. สมุทรสงคราม รวม ๑๘๓,๘๗๖,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๘๓,๘๗๖,๐๐๐ บาท 

๒๒. ชุมพร  รวม ๑๙๑,๑๓๑,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๙๑,๑๓๑,๗๐๐ บาท 

๒๓. สุราษฎรธานี รวม ๒๒๖,๑๘๘,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๒๖,๑๘๘,๕๐๐ บาท 

๒๔. นครศรีธรรมราช รวม ๒๕๒,๑๔๖,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๒,๑๔๖,๔๐๐ บาท 

๒๕. พัทลุง  รวม ๑๙๑,๐๓๑,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๙๑,๐๓๑,๔๐๐ บาท 

๒๖. ระนอง  รวม ๑๗๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๗๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท 

๒๗. พังงา  รวม ๑๖๔,๒๑๙,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๖๔,๒๑๙,๐๐๐ บาท 

๒๘. ภูเก็ต  รวม ๑๗๔,๓๙๘,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๗๔,๓๙๘,๒๐๐ บาท 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๙. กระบี่  รวม ๒๑๐,๒๕๕,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๑๐,๒๕๕,๗๐๐ บาท 

๓๐. ตรัง   รวม ๒๑๑,๒๕๓,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๑๑,๒๕๓,๘๐๐ บาท 

๓๑. สงขลา  รวม ๒๗๘,๐๙๘,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๗๘,๐๙๘,๓๐๐ บาท 

๓๒. สตูล  รวม ๒๑๙,๓๕๖,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๑๙,๓๕๖,๗๐๐ บาท 

๓๓. ปตตานี  รวม ๒๐๑,๔๑๑,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๐๑,๔๑๑,๓๐๐ บาท 

๓๔. ยะลา  รวม ๒๐๖,๕๕๖,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๐๖,๕๕๖,๐๐๐ บาท 

๓๕. นราธิวาส รวม ๒๔๑,๒๑๔,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๑,๒๑๔,๔๐๐ บาท 

๓๖. จันทบุรี  รวม ๑๗๘,๓๒๘,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๗๘,๓๒๘,๒๐๐ บาท 

๓๗. ชลบุรี  รวม ๒๔๓,๓๕๒,๘๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๓,๓๕๒,๘๐๐ บาท 

๓๘. ระยอง  รวม ๒๖๓,๙๘๙,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๖๓,๙๘๙,๓๐๐ บาท 

๓๙. ตราด  รวม ๑๗๕,๔๙๘,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๗๕,๔๙๘,๐๐๐ บาท 

๔๐. หนองคาย รวม ๒๖๕,๖๖๑,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๖๕,๖๖๑,๓๐๐ บาท 

๔๑. เลย   รวม ๒๓๒,๕๓๗,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๓๒,๕๓๗,๔๐๐ บาท 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๒. อุดรธานี  รวม ๒๔๙,๑๖๔,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๙,๑๖๔,๐๐๐ บาท 

๔๓. หนองบัวลําภู รวม ๒๓๕,๗๕๘,๙๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๓๕,๗๕๘,๙๐๐ บาท 

๔๔. นครพนม รวม ๒๙๖,๘๖๓,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๙๖,๘๖๓,๑๐๐ บาท 

๔๕. มุกดาหาร รวม ๒๕๕,๙๑๐,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๕,๙๑๐,๖๐๐ บาท 

๔๖. สกลนคร  รวม ๒๓๙,๘๐๖,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๓๙,๘๐๖,๑๐๐ บาท 

๔๗. รอยเอ็ด  รวม ๒๘๗,๒๓๗,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๘๗,๒๓๗,๖๐๐ บาท 

๔๘. ขอนแกน  รวม ๒๗๙,๕๔๔,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๗๙,๕๔๔,๐๐๐ บาท 

๔๙. มหาสารคาม รวม ๒๖๑,๙๓๕,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๖๑,๙๓๕,๐๐๐ บาท 

๕๐. กาฬสินธุ  รวม ๒๖๐,๕๗๒,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๖๐,๕๗๒,๑๐๐ บาท 

๕๑. อํานาจเจริญ รวม ๒๓๘,๙๗๑,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๓๘,๙๗๑,๖๐๐ บาท 

๕๒. ศรีสะเกษ รวม ๒๘๕,๓๙๐,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๘๕,๓๙๐,๖๐๐ บาท 

๕๓. ยโสธร  รวม ๓๐๖,๙๘๙,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๓๐๖,๙๘๙,๑๐๐ บาท 

๕๔. อุบลราชธานี รวม ๔๑๓,๑๔๔,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๔๑๓,๑๔๔,๔๐๐ บาท 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๕. สุรินทร  รวม ๒๔๖,๐๒๗,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๖,๐๒๗,๒๐๐ บาท 

๕๖. นครราชสีมา รวม ๓๑๓,๗๙๔,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๓๑๓,๗๙๔,๑๐๐ บาท 

๕๗. บุรีรัมย  รวม ๒๕๙,๗๑๖,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๙,๗๑๖,๗๐๐ บาท 

๕๘. ชัยภูมิ  รวม ๒๕๑,๑๒๙,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๑,๑๒๙,๑๐๐ บาท 

๕๙. เชียงใหม  รวม ๒๖๖,๙๘๖,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๖๖,๙๘๖,๒๐๐ บาท 

๖๐. แมฮองสอน รวม ๒๘๙,๙๙๘,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๘๙,๙๙๘,๔๐๐ บาท 

๖๑. ลําปาง  รวม ๒๑๒,๓๓๓,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๑๒,๓๓๓,๗๐๐ บาท 

๖๒. ลําพูน  รวม ๒๒๘,๖๙๖,๑๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๒๘,๖๙๖,๑๐๐ บาท 

๖๓. นาน  รวม ๒๕๒,๖๓๑,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๒,๖๓๑,๗๐๐ บาท 

๖๔. พะเยา  รวม ๒๕๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๕๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท 

๖๕. เชียงราย  รวม ๒๔๔,๗๕๑,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๔,๗๕๑,๒๐๐ บาท 

๖๖. แพร  รวม ๒๔๖,๑๔๕,๗๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๖,๑๔๕,๗๐๐ บาท 

๖๗. ตาก   รวม ๓๓๘,๙๒๙,๔๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๓๓๘,๙๒๙,๔๐๐ บาท 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๖๘. พิษณุโลก รวม ๒๘๓,๒๗๒,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๘๓,๒๗๒,๓๐๐ บาท 

๖๙. สุโขทัย  รวม ๒๗๔,๐๗๓,๙๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๗๔,๐๗๓,๙๐๐ บาท 

๗๐. เพชรบูรณ รวม ๒๓๑,๙๘๓,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๓๑,๙๘๓,๓๐๐ บาท 

๗๑. อุตรดิตถ  รวม ๑๙๖,๐๓๑,๒๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๑๙๖,๐๓๑,๒๐๐ บาท 

๗๒. กําแพงเพชร รวม ๒๘๘,๓๗๘,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๘๘,๓๗๘,๕๐๐ บาท 

๗๓. พิจิตร  รวม ๓๔๗,๐๙๑,๐๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๓๔๗,๐๙๑,๐๐๐ บาท 

๗๔. นครสวรรค รวม ๒๗๗,๒๕๙,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๗๗,๒๕๙,๕๐๐ บาท 

๗๕. อุทัยธานี  รวม ๒๔๒,๔๒๗,๕๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  ๒๔๒,๔๒๗,๕๐๐ บาท 

มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๕๕,๗๓๗,๕๖๖,๔๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 

๑. ธนาคารเพ่ือการเกษตร 

 และสหกรณการเกษตร รวม ๙,๙๒๒,๔๐๒,๓๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงานฟนฟูอาชีพ 

  และพักหนี้เกษตรกร  ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) แผนงานสรางระบบประกันความเส่ียง 

  ใหเกษตรกร  ๘,๔๒๒,๔๐๒,๓๐๐ บาท 

๒. ธนาคารเพ่ือการสงออก 

 และนําเขาแหงประเทศไทย รวม ๘๓,๓๙๑,๓๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงานดําเนินนโยบาย 
  การตางประเทศและ 
  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ๘๓,๓๙๑,๓๐๐ บาท 
๓. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอม 
 แหงประเทศไทย รวม ๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
๔. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวม ๔,๔๖๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  ปแหงการลงทุนและการทองเที่ยวไทย  ๖๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ  ๓,๘๕๒,๖๔๔,๐๐๐ บาท 
๕. การกีฬาแหงประเทศไทย รวม ๒,๗๘๘,๔๑๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ๒,๗๘๘,๔๑๔,๘๐๐ บาท 
๖. การเคหะแหงชาติ รวม ๔,๐๓๑,๒๗๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสวัสดิการ 
  และพัฒนาที่อยูอาศัยของประชาชน  ๔,๐๓๑,๒๗๑,๖๐๐ บาท 
๗. องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร รวม ๓๒๘,๔๕๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓๒๘,๔๕๕,๐๐๐ บาท 
๘. องคการสวนยาง รวม ๔๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รวม ๑,๐๙๑,๑๕๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ๘,๐๙๘,๔๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๐๘๓,๐๕๕,๖๐๐ บาท 
๑๐. การทางพิเศษแหงประเทศไทย รวม ๙,๔๑๘,๕๒๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  ๙,๔๑๘,๕๒๔,๐๐๐ บาท 
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน รวม ๑๒๕,๘๑๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหารจัดการ 
  ขนสงมวลชน  สินคาและบริการ  ๑๒๕,๘๑๔,๙๐๐ บาท 
๑๒. การรถไฟแหงประเทศไทย รวม ๙,๘๔๒,๘๔๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเรงรัดพัฒนา 
  ระบบการคมนาคมขนสงที่สําคัญ  ๑,๖๗๗,๕๙๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  และระบบบริหารจัดการ 
  ขนสงมวลชน  สินคาและบริการ  ๔,๐๓๗,๒๑๙,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  ๔,๑๒๘,๐๓๐,๖๐๐ บาท 
๑๓. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รวม ๗,๙๑๘,๕๖๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเรงรัดพัฒนา 
  ระบบการคมนาคมขนสงที่สําคัญ  ๒,๗๙๓,๐๒๙,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  ๕,๑๒๕,๕๓๗,๐๐๐ บาท 
๑๔. องคการอุตสาหกรรมปาไม รวม ๗๙,๓๐๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเรงรัดมาตรการ 
  และบรรเทาผลกระทบ 
  จากวิกฤติโลกรอน  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสรางสมดุลของการใชประโยชน 
  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๕๗,๓๐๕,๑๐๐ บาท 
๑๕. องคการสวนพฤกษศาสตร รวม ๑๙๖,๙๑๘,๑๐๐ บาท คือ 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและการอนุรักษ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑๙๖,๙๑๘,๑๐๐ บาท 
๑๖. องคการจัดการน้ําเสีย รวม ๒๐๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานควบคุมมลพิษ 
  และจัดการส่ิงแวดลอม  ๒๐๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท 
๑๗. องคการสวนสัตว รวม ๘๔๔,๐๗๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางสมดุล 
  ของการใชประโยชนและการอนุรักษ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ๘๔๔,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
๑๘. องคการคลังสินคา รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการตลาด 
  การคา  และการลงทุน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๙. การประปาสวนภูมิภาค รวม ๒,๙๔๔,๓๓๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา 
  และเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ระบบชลประทาน  ๒,๙๔๔,๓๓๙,๐๐๐ บาท 
๒๐. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แหงประเทศไทย รวม ๗๐๘,๔๘๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๗๐๘,๔๘๔,๘๐๐ บาท 
๒๑. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ รวม ๓๘๐,๗๘๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๘๐,๗๘๘,๖๐๐ บาท 
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๒๒. องคการเภสัชกรรม รวม ๓๑๑,๘๔๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน  ๓๑๑,๘๔๔,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจายของสภากาชาดไทย  ใหต้ังเปนจํานวน  ๓,๐๙๒,๕๐๔,๗๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สภากาชาดไทย รวม ๓,๐๙๒,๕๐๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๘๕,๙๒๕,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  สุขภาพของประชาชน  ๒,๙๑๒,๕๗๓,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุนดานวิทยาศาสตร   
  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๑,๘๑๘,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานปองกันแกไข 
  และฟนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
  และสาธารณภัย  ๗๒,๑๘๘,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๒๖,

๖๖๐,๕๗๒,๒๐๐ บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ  ๙,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอร่ีทหาร  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  ๒๕,๖๗๕,๓๙๗,๐๐๐ บาท 
(๔) กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
 ที่ผูกกับรายไดในอนาคต  ๓,๑๔๒,๖๗๒,๔๐๐ บาท 
(๕) กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร  ๒,๔๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับ 
 โครงสรางหนี้สาธารณะและ 
 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๘) กองทุนคุมครองเด็ก  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๙) กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) กองทุนผูสูงอายุ  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) กองทุนจัดรูปที่ดิน  ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) กองทุนพัฒนาสหกรณ  ๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) กองทุนปรับโครงสรางการผลิต 
 ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
 การแขงขันของประเทศ  ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๖) กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๗) กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๘) กองทุนยุติธรรม  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๙) กองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด  ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๑) กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๓) กองทุนสงเคราะห  ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๔) กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๕) กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 สําหรับคนพิการ  ๕๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
(๒๖) กองทุนภูมิปญญาแพทยแผนไทย  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๗) กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ๘๐,๕๙๗,๖๙๒,๘๐๐ บาท 
(๒๘) กองทุนการแพทยฉุกเฉิน  ๓๙๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒๙) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอม  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๓๐) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๑) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๒) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๓) กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๔) กองทุนกีฬามวย  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๕) กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๖) กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหสํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณรายจายดังกลาวในวรรคกอนใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ  เบิกจายไดตามความจําเปน 
ในกรณีจําเปน  สํานักงบประมาณจะโอนรายจายรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น 

ในมาตรานี้ก็ได 
มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง  ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง   

ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๗,๕๔๐,๑๗๗,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง  ๒๗,๕๔๐,๑๗๗,๕๐๐ บาท 
งบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง  ใหใชจากแหลงรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีและรายไดอื่น  ๒๗,๕๔๐,๑๗๗,๕๐๐ บาท 
มาตรา ๓๔ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจส่ังจายเงินแผนดิน  ตามรายการและจํานวนเงิน 

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่สํานักงบประมาณจะไดจัดสรร  หรือตามที่จะไดมีการโอน
เปล่ียนแปลงตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๕ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ   
 ๑.  เพ่ือใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน 
 ๒.  เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณท่ีกําหนดให
ตั้งรายจายชดใชเงินคงคลังตามท่ีไดจายไปแลว 

 


