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พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

มาตรา ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ใหต้ังเปนจํานวน 

รวมทั้งส้ิน  ๒,๐๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเปนรายจายตามที่จะระบุตอไปในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ งบประมาณรายจายงบกลาง  ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง

และสํานักงบประมาณ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๖๕,๗๖๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
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(๑) คาใชจายตามโครงการ 
  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) คาใชจายเก่ียวกับการ 
  เสด็จพระราชดําเนินและ 
  ตอนรับประมุขตางประเทศ  ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) คาใชจายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
  เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ 
  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง  ๒,๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๕) เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
 หรือจําเปน  ๔๗,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๖) คาใชจายในการรักษาพยาบาล 
  ขาราชการ  ลูกจาง 
  และพนักงานของรัฐ  ๖๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๗) เงินเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  ๙๖,๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๘) เงินชวยเหลือขาราชการ 
 ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  ๕,๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๙) เงินเลื่อนเงินเดือนและ 

 เงินปรับวุฒิขาราชการ  ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท  
(๑๐) เงินสํารอง  เงินสมทบ 
 และเงินชดเชยของขาราชการ  ๓๐,๐๗๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๑) เงินสมทบของลูกจางประจํา  ๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๒) คาใชจายการปรับบัญชีเงินเดือน 
 คาจางและคาตอบแทนรายเดือน 
 ของบุคลากรภาครัฐ  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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มาตรา ๕ งบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในกํากับ   

ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๔,๓๕๘,๘๑๒,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 

 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๔,๕๓๑,๘๒๘,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางคานิยม 

  ในการปกปองสถาบัน 

  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๕๑,๔๒๖,๒๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานเพิ่มศักยภาพ 

  ทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

  ตามหลักปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียง  ๓,๓๐๘,๐๗๐,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  การกระจายอํานาจการปกครอง  ๖๔๑,๔๐๓,๔๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๕๓๐,๙๒๘,๗๐๐   บาท 

๒. กรมประชาสัมพันธ รวม ๑,๔๓๗,๖๔๖,๑๐๐   บาท คือ 

  (๑) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๑,๔๓๗,๖๔๖,๑๐๐   บาท 

๓. สํานักงานคณะกรรมการ 

 คุมครองผูบริโภค รวม ๑๘๐,๖๐๖,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๑๘๐,๖๐๖,๔๐๐   บาท 

๔. สํานักเลขาธิการ 

 นายกรัฐมนตรี รวม ๒,๒๐๕,๐๓๒,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานรักษา 

  ความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๑,๒๒๗,๒๕๕,๔๐๐   บาท 
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 (๒) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท  
 (๓) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ  ๘๒๗,๗๗๗,๔๐๐   บาท  
๕. สํานักเลขาธิการ 
 คณะรัฐมนตรี รวม ๕๗๕,๘๑๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๕๖๘,๘๔๑,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๖,๙๗๘,๕๐๐   บาท 
๖. สํานักขาวกรองแหงชาติ รวม ๖๘๖,๒๐๒,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๔๓,๒๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปองกันและแกไขปญหา 
  การกอการรายและการรักษา 
  ผลประโยชนของชาติ  ๖๔๓,๐๐๒,๖๐๐   บาท 
๗. สํานักงบประมาณ รวม ๕๖๘,๒๒๖,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๕๖๘,๒๒๖,๖๐๐   บาท 
๘. สํานักงาน 
 สภาความมั่นคงแหงชาติ รวม ๑๙๓,๓๔๐,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางคานิยม 
  ในการปกปองสถาบัน 
  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 
  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๒๕,๕๗๓,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปองกันและแกไขปญหา 
  การกอการรายและการรักษา 
  ผลประโยชนของชาติ  ๑๖๗,๗๖๗,๗๐๐   บาท 
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๙. สํานักงาน 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา รวม ๓๑๘,๓๖๒,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๓๑๘,๓๖๒,๕๐๐   บาท 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 

 ขาราชการพลเรือน รวม ๑,๘๖๕,๘๑๙,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๑,๘๖๕,๘๑๙,๐๐๐   บาท 

๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ 

 พัฒนาการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงชาติ รวม ๔๕๖,๙๓๒,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๑๕,๙๗๐,๘๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๗๐,๕๓๕,๕๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานการเงินการคลัง  ๑๓๔,๗๗๑,๓๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๓,๒๘๐,๗๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๒๒๒,๓๗๓,๙๐๐   บาท 

๑๒. สํานักงานคณะกรรมการ 

 พัฒนาระบบราชการ รวม ๓๐๗,๖๓๖,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๓๐๗,๖๓๖,๑๐๐   บาท 
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๑๓. กองอํานวยการ 

 รักษาความมั่นคง 

 ภายในราชอาณาจักร รวม ๘,๓๐๖,๐๖๘,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๗,๕๔๒,๐๖๖,๒๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๕๖๗,๐๖๘,๙๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๑๙๖,๙๓๓,๓๐๐   บาท 

๑๔. สํานักงานกองทุน 

 สนับสนุนการวิจัย รวม ๑,๒๐๖,๓๙๒,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑,๒๐๖,๓๙๒,๓๐๐   บาท 

๑๕. สํานักงานรับรองมาตรฐาน 

 และประเมินคุณภาพการศึกษา 

 (องคการมหาชน) รวม ๓๖๓,๓๖๙,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๓๖๓,๓๖๙,๑๐๐   บาท 

๑๖. สํานกังานสงเสริม 

 การจัดประชุมและนิทรรศการ 

 (องคการมหาชน) รวม ๗๔๖,๓๐๕,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 

  และบริการ  ๗๔๖,๓๐๕,๔๐๐   บาท 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๗. องคการบริหารการพัฒนา 

 พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว 

 อยางย่ังยืน (องคการมหาชน) รวม ๑๘๔,๒๒๔,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 

  และบริการ  ๑๘๔,๒๒๔,๑๐๐   บาท 

๑๘. สํานักงานบริหาร 

 และพัฒนาองคความรู 

 (องคการมหาชน) รวม ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศกึษา  ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

มาตรา ๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑๖๘,๕๐๑,๘๒๘,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 

 ปลัดกระทรวงกลาโหม รวม ๖,๐๔๓,๒๐๓,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางคานิยม 

  ในการปกปองสถาบัน 

  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๑๐,๔๒๒,๘๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๖๔,๕๒๐,๑๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๕,๙๖๕,๙๙๐,๙๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๒,๒๗๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๒. กรมราชองครักษ รวม ๕๔๑,๒๐๕,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๕๔๑,๒๐๕,๐๐๐   บาท 

๓. กองบัญชาการกองทัพไทย รวม ๑๓,๕๗๔,๓๙๔,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางคานิยม 

  ในการปกปองสถาบัน 

  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๔๕,๐๑๓,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๒๕๗,๐๑๒,๕๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๑๓,๒๒๔,๙๒๖,๘๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๔๒,๔๔๑,๗๐๐   บาท 

๔. กองทัพบก  รวม ๘๒,๖๓๕,๑๗๘,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางคานิยม 

  ในการปกปองสถาบัน 

  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๓,๐๒๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๓) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๗๙,๐๘๒,๙๔๘,๑๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๑๗๙,๗๓๐,๐๐๐   บาท 

๕. กองทัพเรือ รวม ๓๓,๐๖๘,๕๗๗,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางคานิยม 

  ในการปกปองสถาบัน 

  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๘๕๖,๔๔๔,๘๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๑๒,๒๔๖,๑๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๓๒,๑๕๖,๘๐๔,๙๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๓๓,๐๘๑,๖๐๐   บาท 

๖. กองทัพอากาศ รวม ๓๑,๖๒๖,๙๒๗,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสรางคานิยม 

  ในการปกปองสถาบัน 

  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๖๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๕๐๒,๙๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๑๕,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๓๑,๐๘๒,๔๙๓,๗๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๒๕,๔๓๓,๓๐๐   บาท 

๗. สถาบันเทคโนโลยี 

 ปองกันประเทศ 

 (องคการมหาชน) รวม ๑,๐๑๒,๓๔๓,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานเสริมสราง 

  ระบบปองกันประเทศ  ๑,๐๑๒,๓๔๓,๐๐๐   บาท 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลังและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๒๐๘,๘๙๕,๙๐๕,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 

 ปลัดกระทรวงการคลัง รวม ๘๕๖,๕๘๔,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๘๕๖,๕๘๔,๗๐๐   บาท 

๒. กรมธนารักษ รวม ๓,๒๒๔,๓๕๙,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๓,๒๒๔,๓๕๙,๗๐๐   บาท 

๓. กรมบัญชีกลาง รวม ๑,๒๐๘,๒๔๕,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๑,๒๐๘,๒๔๕,๕๐๐   บาท 

๔. กรมศุลกากร รวม ๒,๖๑๙,๗๗๘,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๒,๖๑๙,๗๗๘,๕๐๐   บาท 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๕. กรมสรรพสามิต รวม ๒,๑๔๑,๗๘๒,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๒,๑๔๑,๗๘๒,๑๐๐   บาท 

๖. กรมสรรพากร รวม ๗,๗๖๗,๗๓๐,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๗,๗๖๗,๗๓๐,๙๐๐   บาท 

๗. สํานักงานคณะกรรมการ 

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๑๑๓,๕๘๒,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๑๑๓,๕๘๒,๐๐๐   บาท 

๘. สํานักงาน 

 บริหารหนี้สาธารณะ รวม ๑๘๙,๘๑๘,๕๒๓,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๕๖๒,๐๓๓,๓๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานบริหาร 

  จัดการหนี้ภาครัฐ  ๑๘๙,๒๕๖,๔๙๐,๐๐๐   บาท 

๙. สํานักงาน 

 เศรษฐกิจการคลัง รวม ๖๓๒,๙๐๗,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๖๓๒,๙๐๗,๙๐๐   บาท 

๑๐. สํานักงานความรวมมือ 

 พัฒนาเศรษฐกิจ 

 กับประเทศเพื่อนบาน 

 (องคการมหาชน) รวม ๕๑๒,๔๑๐,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริม 

  ความสัมพันธ 

  ระหวางประเทศ  ๕๑๒,๔๑๐,๖๐๐   บาท 

มาตรา ๘ งบประมาณรายจ ายของกระทรวงการต างประเทศ   ให ต้ัง เปน จํานวน

๗,๔๖๙,๓๑๑,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 การตางประเทศ รวม ๗,๔๖๙,๓๑๑,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  ความสัมพันธ 
  ระหวางประเทศ  ๖,๕๘๘,๓๒๐,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานบริการกงสุล 
  และคุมครองสิทธิประโยชน  ๘๘๐,๙๙๐,๙๐๐   บาท 
มาตรา ๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ใหต้ังเปนจํานวน  

๗,๐๑๗,๕๓๓,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 การทองเที่ยวและกีฬา รวม ๑,๕๔๖,๑๘๖,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนากีฬา 
  และนันทนาการ  ๑๒๑,๖๑๗,๕๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 
  และบริการ  ๑,๔๒๔,๕๖๘,๖๐๐   บาท 
๒. สํานักงานพัฒนาการกีฬา 
 และนันทนาการ รวม ๑,๘๘๗,๕๖๑,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนากีฬา 
  และนันทนาการ  ๑,๘๘๗,๕๖๑,๖๐๐   บาท 
๓. สํานักงาน 
 พัฒนาการทองเที่ยว รวม ๑,๕๖๙,๑๐๐,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 
  และบริการ  ๑,๕๖๙,๑๐๐,๖๐๐   บาท 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๔. สถาบันการพลศึกษา รวม ๒,๐๑๔,๖๘๔,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนากีฬา 

  และนันทนาการ  ๒,๐๑๔,๖๘๔,๘๐๐   บาท 

มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

และหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๙,๗๕๖,๓๓๐,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 

 การพัฒนาสังคมและ 

 ความมั่นคงของมนุษย รวม ๑,๘๗๑,๐๘๕,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๑,๘๗๑,๐๘๕,๘๐๐   บาท 

๒. กรมพัฒนาสังคม 

 และสวัสดิการ รวม ๕,๔๓๔,๖๑๖,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๕,๔๓๔,๖๑๖,๖๐๐   บาท 

๓. สํานักงานกิจการสตรี 

 และสถาบนัครอบครัว รวม ๓๕๖,๑๑๘,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๓๕๖,๑๑๘,๑๐๐   บาท 

๔. สํานักงานสงเสริม 

 สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

 เยาวชน  ผูดอยโอกาส 

 และผูสูงอายุ รวม ๖๕๒,๖๓๑,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๖๕๒,๖๓๑,๒๐๐   บาท 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๕. สํานักงานสงเสริม 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการแหงชาติ รวม ๑๙๑,๖๗๘,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 
  และความมั่นคงของมนุษย  ๑๙๑,๖๗๘,๖๐๐   บาท 
๖. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 (องคการมหาชน) รวม ๑,๒๕๐,๒๐๐,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 
  และความมั่นคงของมนุษย  ๑,๒๕๐,๒๐๐,๐๐๐   บาท 
มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานในกํากับ  

ใหต้ังเปนจํานวน  ๗๓,๙๑๓,๕๗๗,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ รวม ๓,๐๐๓,๖๓๙,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๓๙,๘๔๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๒,๙๖๓,๗๙๙,๙๐๐   บาท 
๒. กรมการขาว รวม ๑,๕๘๙,๘๒๖,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๖,๒๙๓,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๕๘๓,๕๓๓,๒๐๐   บาท 
๓. กรมชลประทาน รวม ๔๐,๑๑๕,๑๕๖,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔๐,๑๑๕,๑๕๖,๓๐๐   บาท 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวม ๑,๑๑๓,๓๖๗,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๑๑๓,๓๖๗,๕๐๐   บาท 
๕. กรมประมง รวม ๓,๒๓๗,๗๔๒,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๘๔,๖๔๓,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓,๐๕๓,๐๙๘,๗๐๐   บาท 
๖. กรมปศุสัตว รวม ๔,๗๐๔,๑๗๑,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๔๒,๐๗๙,๓๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔,๕๖๒,๐๙๒,๔๐๐   บาท 
๗. กรมพัฒนาที่ดิน รวม ๔,๓๖๕,๖๒๔,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๑๕,๓๖๙,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔,๒๕๐,๒๕๕,๒๐๐   บาท 
๘. กรมวิชาการเกษตร รวม ๓,๒๓๓,๑๖๒,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๒๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓,๒๐๗,๑๖๒,๙๐๐   บาท 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๙. กรมสงเสริมการเกษตร รวม ๕,๒๗๒,๒๑๘,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๓๓,๒๕๐,๔๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสรางระบบ 
  ประกันความเสี่ยงและ 
  ระบบกระจายสินคาเกษตร  ๔๒๖,๔๔๔,๓๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔,๘๑๒,๕๒๔,๑๐๐   บาท 
๑๐. กรมสงเสริมสหกรณ รวม ๓,๖๗๓,๙๓๔,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๘๓,๔๙๗,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓,๕๙๐,๔๓๗,๗๐๐   บาท 
๑๑. กรมหมอนไหม รวม ๔๗๔,๔๗๙,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔๗๔,๔๗๙,๐๐๐   บาท 
๑๒. สํานักงานการปฏรูิปที่ดิน 
 เพื่อเกษตรกรรม รวม ๑,๗๘๔,๓๓๖,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑,๗๘๔,๓๓๖,๗๐๐   บาท 
๑๓. สํานักงานมาตรฐาน 
 สินคาเกษตรและ 
 อาหารแหงชาติ รวม ๒๔๓,๕๒๙,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๒๔๓,๕๒๙,๑๐๐   บาท 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๔. สํานักงานเศรษฐกิจ 
 การเกษตร รวม ๕๗๓,๙๔๑,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๕๗๓,๙๔๑,๙๐๐   บาท 
๑๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 พื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวม ๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐   บาท 
๑๖. สํานักงานพิพิธภัณฑ 
 เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 (องคการมหาชน) รวม ๑๘๘,๔๙๕,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๑๘๘,๔๙๕,๔๐๐   บาท 
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๘๐,๓๕๔,๐๐๒,๒๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงคมนาคม รวม ๓๘๓,๖๒๓,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐานและ 
  ระบบบริหารจัดการ 
  ขนสงสินคาและบริการ  ๓๘๓,๖๒๓,๘๐๐   บาท 
๒. กรมเจาทา รวม ๔,๐๑๑,๙๐๓,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสรางพื้นฐานและ 
  ระบบบริหารจัดการ 
  ขนสงสินคาและบริการ  ๔,๐๑๑,๙๐๓,๒๐๐   บาท 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๓. กรมการขนสงทางบก รวม ๒,๑๒๐,๖๐๒,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  โครงสรางพื้นฐานและ 

  ระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๒,๑๒๐,๖๐๒,๔๐๐   บาท 

๔. กรมการบินพลเรือน รวม ๑,๓๕๑,๖๐๗,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  โครงสรางพื้นฐานและ 

  ระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๑,๓๕๑,๖๐๗,๔๐๐   บาท 

๕. กรมทางหลวง รวม ๔๖,๙๙๙,๕๑๘,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  โครงสรางพื้นฐานและ 

  ระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๔๖,๙๙๙,๕๑๘,๖๐๐   บาท 

๖. กรมทางหลวงชนบท รวม ๒๕,๐๗๘,๒๗๐,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  โครงสรางพื้นฐานและ 

  ระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๒๕,๐๗๘,๒๗๐,๑๐๐   บาท 

๗. สํานักงานนโยบายและ 

 แผนการขนสงและจราจร รวม ๔๐๘,๔๗๖,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  โครงสรางพื้นฐานและ 

  ระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๔๐๘,๔๗๖,๗๐๐   บาท 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๒,๙๓๖,๗๙๓,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม รวม ๑,๒๖๔,๙๐๔,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๑,๒๖๔,๙๐๔,๓๐๐   บาท 
๒. กรมควบคุมมลพิษ รวม ๔๙๐,๓๐๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๔๙๐,๓๐๙,๕๐๐   บาท 
๓. กรมทรัพยากรทางทะเล 
 และชายฝง  รวม ๑,๐๑๕,๘๐๓,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ 
  และบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑,๐๑๕,๘๐๓,๙๐๐   บาท 
๔. กรมทรัพยากรธรณี รวม ๔๙๕,๙๗๗,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ 
  และบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๔๔๕,๙๒๗,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานปองกัน 
  เตือนภัย  แกไข 
  และฟนฟูความเสียหาย 
  จากภัยธรรมชาติ 
  และสาธารณภัย  ๕๐,๐๕๐,๐๐๐   บาท 
๕. กรมทรัพยากรน้ํา รวม ๖,๐๑๑,๔๘๘,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรน้ํา  ๖,๐๑๑,๔๘๘,๓๐๐   บาท 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวม ๑,๓๔๙,๔๗๗,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรน้ํา  ๑,๓๔๙,๔๗๗,๗๐๐   บาท 

๗. กรมปาไม  รวม ๓,๒๘๙,๗๙๘,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๓,๒๘๙,๗๙๘,๑๐๐   บาท 

๘. กรมสงเสริมคุณภาพ 

 ส่ิงแวดลอม รวม ๕๓๑,๓๙๕,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 

  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๕๓๑,๓๙๕,๒๐๐   บาท 

๙. กรมอุทยานแหงชาติ 

 สัตวปา  และพันธุพืช รวม ๗,๙๓๘,๕๓๘,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๗,๖๑๒,๘๕๒,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปองกนั 

  เตือนภัย  แกไข 

  และฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๙๒,๗๑๐,๒๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานบริหารจัดการ 

  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๒๓๒,๙๗๖,๒๐๐   บาท 

๑๐. สํานักงานนโยบาย 

 และแผนทรัพยากร 

 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวม ๒๙๙,๐๔๑,๘๐๐   บาท คือ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๑๕,๖๓๔,๙๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานบริหารจัดการ 

  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๑๘๓,๔๐๖,๙๐๐   บาท 

๑๑. สํานักงานพัฒนา 

 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

 (องคการมหาชน) รวม ๑๕๐,๒๑๒,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๕๐,๒๑๒,๘๐๐   บาท 

๑๒. องคการบริหารจัดการ 

 กาซเรือนกระจก 

 (องคการมหาชน) รวม ๙๙,๘๔๔,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  การเปลี่ยนแปลง 

  สภาวะภูมิอากาศ  ๙๙,๘๔๔,๘๐๐   บาท 

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๔,๔๐๐,๑๐๑,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสาร รวม ๑,๙๒๒,๒๖๑,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสาร  ๑,๗๒๓,๒๙๓,๐๐๐   บาท 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานปองกัน 

  เตือนภัย  แกไข 

  และฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๑๙๘,๙๖๘,๒๐๐   บาท 

๒. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๑,๑๒๐,๑๔๒,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกัน 

  เตือนภัย  แกไข 

  และฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๑,๑๒๐,๑๔๒,๐๐๐   บาท 

๓. สํานักงานสถิติแหงชาติ รวม ๙๗๙,๔๑๘,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสาร  ๙๗๙,๔๑๘,๘๐๐   บาท 

๔. สํานักงานสงเสริม 

 อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

 แหงชาติ (องคการมหาชน) รวม ๓๗๘,๒๗๙,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสาร  ๓๗๘,๒๗๙,๘๐๐   บาท 

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจายของกระทรวงพลังงานและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๒,๐๑๐,๔๔๘,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 

 ปลัดกระทรวงพลังงาน รวม ๕๒๒,๘๓๒,๔๐๐   บาท คือ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชพลังงาน  ๕๒๒,๘๓๒,๔๐๐   บาท 

๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม ๒๑๑,๘๒๘,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชพลังงาน  ๒๑๑,๘๒๘,๓๐๐   บาท 

๓. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ๒๘๔,๐๕๖,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชพลังงาน  ๒๘๔,๐๕๖,๖๐๐   บาท 

๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

 และอนุรักษพลังงาน รวม ๘๙๖,๙๗๙,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชพลังงาน  ๘๙๖,๙๗๙,๓๐๐   บาท 

๕. สํานักงานนโยบาย 

 และแผนพลังงาน รวม ๗๓,๕๖๐,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชพลังงาน  ๗๓,๕๖๐,๔๐๐   บาท 

๖. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

 (องคการมหาชน) รวม ๒๑,๑๙๑,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชพลังงาน  ๒๑,๑๙๑,๙๐๐   บาท 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๖,๘๙๙,๒๒๖,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 

 ปลัดกระทรวงพาณิชย รวม ๑,๒๙๐,๖๘๘,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจ  การตลาด 

  การคาและการลงทุน  ๑,๒๙๐,๖๘๘,๐๐๐   บาท 

๒. กรมการคาตางประเทศ รวม ๔๒๒,๓๓๓,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจ  การตลาด 

  การคาและการลงทุน  ๔๒๒,๓๓๓,๗๐๐   บาท 

๓. กรมการคาภายใน รวม ๙๕๗,๓๘๕,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๕๐๘,๒๓๘,๘๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจ  การตลาด 

  การคาและการลงทุน  ๔๔๙,๑๔๖,๘๐๐   บาท 

๔. กรมเจรจาการคา 

 ระหวางประเทศ รวม ๓๘๙,๔๔๓,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจ  การตลาด 

  การคาและการลงทุน  ๓๘๙,๔๔๓,๑๐๐   บาท 

๕. กรมทรัพยสินทางปญญา รวม ๓๑๖,๑๙๖,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจ  การตลาด 

  การคาและการลงทุน  ๓๑๖,๑๙๖,๒๐๐   บาท 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖. กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวม ๕๗๕,๗๑๕,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจ  การตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๕๗๕,๗๑๕,๕๐๐   บาท 
๗. กรมสงเสริมการสงออก รวม ๒,๕๙๕,๑๘๕,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจ  การตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๒,๕๙๕,๑๘๕,๑๐๐   บาท 
๘. ศนูยสงเสริมศิลปาชีพ 
 ระหวางประเทศ 
 (องคการมหาชน) รวม ๒๑๕,๐๘๕,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจ  การตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๒๑๕,๐๘๕,๖๐๐   บาท 
๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
 และเคร่ืองประดับแหงชาติ 
 (องคการมหาชน) รวม ๑๓๗,๑๙๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจ  การตลาด 
  การคาและการลงทุน  ๑๓๗,๑๙๓,๓๐๐   บาท 
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๒๓๐,๗๘๑,๒๖๘,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 มหาดไทย  รวม ๒,๖๖๔,๔๐๗,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางคานิยม 
  ในการปกปองสถาบัน 
  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 
  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๑๑,๒๕๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๒๙,๑๘๙,๒๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนาระบบ 
  แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
  และแรงงานตางดาว  ๔๖,๕๘๑,๕๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานปองกัน 
  แกไขปญหายาเสพติด  ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานสงเสริม 
  การกระจายอํานาจ 
  การปกครอง  ๒๑,๘๙๔,๕๐๐   บาท 
 (๖) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๘,๐๐๔,๖๐๐   บาท 
 (๗) แผนงานบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒,๕๒๑,๔๘๘,๑๐๐   บาท 
๒. กรมการปกครอง รวม ๓๔,๓๕๓,๖๒๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางคานิยม 
  ในการปกปองสถาบัน 
  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 
  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๔๐,๓๓๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๒,๐๓๘,๘๙๔,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานรักษาความสงบ 
  เรียบรอยภายในประเทศ  ๒,๘๖๖,๔๒๑,๑๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๒๙,๔๐๗,๙๗๗,๘๐๐   บาท 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๓. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๓,๙๕๗,๖๓๕,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานเพิ่มศักยภาพ 

  ทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

  ตามหลักปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียง  ๓,๙๕๗,๖๓๕,๐๐๐   บาท 

๔. กรมที่ดิน  รวม ๕,๖๐๔,๗๘๓,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๒๐๘,๕๖๖,๘๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑,๑๕๔,๒๐๘,๓๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๔,๒๔๒,๐๐๘,๕๐๐   บาท 

๕. กรมปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย รวม ๒,๕๔๑,๑๖๓,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกัน 

  เตือนภัย  แกไข 

  และฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๒,๕๔๑,๑๖๓,๓๐๐   บาท 

๖. กรมโยธาธิการ 

 และผังเมือง รวม ๖,๕๕๙,๖๙๔,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๑๐๐,๐๙๖,๓๐๐   บาท 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานรักษาความสงบ 

  เรียบรอยภายในประเทศ  ๔๒๙,๑๑๑,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑,๘๘๒,๐๕๘,๒๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานปองกัน 

  เตือนภัย  แกไข 

  และฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๔,๑๔๘,๔๒๘,๙๐๐   บาท 

๗. กรมสงเสริม 

 การปกครองทองถิ่น รวม ๑๖๐,๐๒๕,๓๙๑,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒,๙๔๒,๕๗๔,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๗,๒๔๐,๕๕๗,๖๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสวัสดิการ 

  สังคมและความมั่นคง 

  ของมนุษย  ๓๑,๐๖๘,๓๑๒,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานสงเสริม 

  การกระจายอํานาจ 

  การปกครอง  ๑๑๗,๑๒๓,๙๘๖,๓๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๑,๖๔๙,๙๖๑,๑๐๐   บาท 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๘. กรุงเทพมหานคร รวม ๑๓,๖๗๙,๕๗๐,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๘๒๗,๔๙๑,๔๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสวัสดิการ 
  สังคมและความมั่นคง 
  ของมนุษย  ๑,๘๕๕,๖๔๖,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  การกระจายอํานาจ 
  การปกครอง  ๑๐,๘๙๖,๔๓๒,๖๐๐   บาท 
๙. เมืองพัทยา  รวม ๑,๓๙๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๓๙,๕๘๔,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  การกระจายอํานาจ 
  การปกครอง  ๑,๓๕๕,๔๑๕,๓๐๐   บาท 
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจายของกระทรวงยุติธรรม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๖,๘๒๓,๗๓๘,๒๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๖๘๕,๙๙๕,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางคานิยม 
  ในการปกปองสถาบัน 
  พระมหากษัตริย  และเสริมสราง 

  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๔,๕๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๔๕,๗๔๕,๓๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๖๓๕,๗๔๙,๗๐๐   บาท 

๒. กรมคุมประพฤติ รวม ๑,๔๓๗,๕๕๙,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๗๒๘,๑๕๖,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๗๐๙,๔๐๓,๖๐๐   บาท 

๓. กรมคุมครอง 

 สิทธิและเสรีภาพ รวม ๓๙๐,๖๘๐,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๓๙๐,๖๘๐,๘๐๐   บาท 

๔. กรมบังคับคดี รวม ๗๓๕,๕๙๐,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๗๓๕,๕๙๐,๖๐๐   บาท 

๕. กรมพินิจและคุมครอง 

 เด็กและเยาวชน รวม ๑,๔๕๘,๔๗๗,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๕๑,๔๐๗,๖๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๑,๔๐๗,๐๗๐,๐๐๐   บาท 

๖. กรมราชทัณฑ รวม ๘,๘๕๖,๑๘๕,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๒๒๘,๒๖๑,๐๐๐   บาท 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๘,๖๒๗,๙๒๔,๘๐๐   บาท 
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม ๗๒๘,๐๑๔,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๗๒๘,๐๑๔,๐๐๐ บาท  
๘. สํานักงานกิจการยุติธรรม รวม ๑๙๓,๐๒๑,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๙๓,๐๒๑,๐๐๐   บาท 
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวม ๒๔๔,๕๙๔,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๔๔,๕๙๔,๑๐๐   บาท 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ปองกันและปราบปราม 
 ยาเสพติด  รวม ๑,๘๗๗,๒๒๖,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปองกัน 
  แกไขปญหายาเสพติด  ๑,๘๗๗,๒๒๖,๖๐๐   บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ปองกันและปราบปราม 
 การทุจริตในภาครัฐ รวม ๒๑๖,๓๙๓,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๑๖,๓๙๓,๐๐๐   บาท 
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงแรงงาน  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๘,๔๘๘,๕๖๘,๖๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงแรงงาน รวม ๑,๐๖๕,๖๒๙,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาและ 

  ยกระดับมาตรฐานแรงงาน  ๑,๐๖๕,๖๒๙,๔๐๐   บาท 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๒. กรมการจัดหางาน รวม ๘๘๓,๖๓๑,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ระบบแกไขปญหา 

  ผูหลบหนีเขาเมือง 

  และแรงงานตางดาว  ๑๓๖,๖๖๒,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนา 

  และยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๗๔๖,๙๖๙,๓๐๐   บาท 

๓. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวม ๑,๙๔๑,๓๓๒,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และยกระดบั 

  มาตรฐานแรงงาน  ๑,๙๔๑,๓๓๒,๓๐๐   บาท 

๔. กรมสวัสดิการ 

 และคุมครองแรงงาน รวม ๙๔๒,๙๔๐,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๙๔๒,๙๔๐,๒๐๐   บาท 

๕. สํานักงานประกันสังคม รวม ๒๓,๖๕๕,๐๓๕,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  และยกระดับ 

  มาตรฐานแรงงาน  ๒๓,๖๕๕,๐๓๕,๓๐๐   บาท 

มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๕,๑๑๙,๕๘๔,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 

 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๑,๒๔๐,๕๘๓,๐๐๐   บาท คือ 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๑) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๒๔๐,๕๘๓,๐๐๐   บาท 
๒. กรมการศาสนา รวม ๓๘๐,๔๐๔,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๑,๐๓๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๖๙,๓๗๔,๗๐๐   บาท 
๓. กรมศิลปากร รวม ๑,๖๕๓,๖๙๒,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๖๕๓,๖๙๒,๑๐๐   บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการ 
 วัฒนธรรมแหงชาติ รวม ๖๔๘,๘๑๙,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๙๓,๒๖๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวฒันธรรม  ๕๕๕,๕๕๙,๒๐๐   บาท 
๕. สํานักงาน 
 ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย รวม ๑๔๕,๑๐๑,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๔๕,๑๐๑,๗๐๐   บาท 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวม ๘๙๗,๘๕๕,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๘๓,๖๖๙,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘๑๔,๑๘๖,๗๐๐   บาท 

๗. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

 (องคการมหาชน) รวม ๙๔,๖๓๔,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๙๔,๖๓๔,๘๐๐   บาท 

๘. หอภาพยนตร 

 (องคการมหาชน) รวม ๕๘,๔๙๒,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๘,๔๙๒,๙๐๐   บาท 

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงาน 

ในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๘,๗๔๖,๗๐๔,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม ๒,๐๓๓,๑๖๐,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๑,๘๘๙,๙๕๓,๓๐๐  บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๔๓,๒๐๖,๘๐๐   บาท 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๒. กรมวิทยาศาสตรบริการ รวม ๔๐๘,๔๒๑,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๑๐๔,๕๘๒,๗๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓๐๓,๘๓๘,๙๐๐   บาท 

๓. สํานักงาน 

 ปรมาณูเพื่อสันติ รวม ๒๕๖,๔๐๘,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๓๑,๗๓๐,๙๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๒๔,๖๗๗,๑๐๐   บาท 

๔. สํานักงานพัฒนา 

 วิทยาศาสตรและ 

 เทคโนโลยีแหงชาติ รวม ๔,๐๒๓,๐๗๕,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๕๐๖,๒๒๓,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพฒันาประเทศ  ๓,๕๑๖,๘๕๒,๗๐๐   บาท 

๕. สํานักงานคณะกรรมการ 

 นโยบายวิทยาศาสตร 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 แหงชาติ  รวม ๑๑๐,๒๓๐,๑๐๐   บาท คือ 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๑) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๑๐,๒๓๐,๑๐๐   บาท 

๖. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 

 อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 (องคการมหาชน) รวม ๓๒๔,๒๐๐,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๑๐๙,๓๗๖,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๑๔,๘๒๔,๗๐๐   บาท 

๗. สถาบันเทคโนโลยี 

 นวิเคลียรแหงชาติ 

 (องคการมหาชน) รวม ๔๗๗,๕๕๐,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๖๐,๑๘๑,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔๑๗,๓๖๙,๒๐๐   บาท 

๘. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

 (องคการมหาชน) รวม ๒๔๑,๖๖๗,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๔๑,๖๖๗,๙๐๐   บาท 

๙. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

 (องคการมหาชน) รวม ๑๖๑,๒๑๑,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๖๑,๒๑๑,๙๐๐   บาท 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๐. สถาบันสารสนเทศ 
 ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
 (องคการมหาชน) รวม ๒๙๙,๐๕๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๙๙,๐๕๓,๓๐๐   บาท 
๑๑. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
 (องคการมหาชน) รวม ๔๑๑,๗๒๔,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔๑๑,๗๒๔,๕๐๐   บาท 
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธกิารและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๓๙๑,๑๓๑,๘๗๙,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ศึกษาธิการ รวม ๔๑,๐๘๓,๘๕๖,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๙๒๘,๒๘๕,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๒๗,๒๘๗,๔๙๙,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๒,๘๖๐,๔๕๙,๖๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๗,๖๑๒,๕๐๐   บาท 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
 สภาการศึกษา รวม ๓๑๐,๑๓๗,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๓๑๐,๑๓๗,๗๐๐   บาท 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๒๔๕,๖๒๗,๗๐๖,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑,๐๔๙,๑๐๘,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๔๑,๘๕๔,๘๒๑,๓๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๐๒,๗๒๓,๗๗๗,๔๐๐   บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา รวม ๒๒,๓๔๖,๒๖๕,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๖๓,๗๙๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๕,๔๑๗,๗๗๘,๕๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๖,๖๖๔,๗๕๖,๗๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๙๙,๙๔๐,๗๐๐   บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา รวม ๗,๖๘๒,๑๘๔,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๑๙๒,๗๘๓,๖๐๐   บาท 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒๐,๗๘๙,๔๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๔,๐๕๐,๗๙๐,๔๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๘๗๐,๗๖๕,๕๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒,๕๔๗,๐๕๕,๖๐๐   บาท 

๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม ๓,๒๒๓,๑๘๓,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๓๔,๑๕๑,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๘๓๕,๓๕๙,๕๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๓๙๘,๒๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓๔๙,๒๗๔,๙๐๐   บาท 

๗. มหาวิทยาลัยขอนแกน รวม ๓,๕๓๔,๔๒๓,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒๒,๒๕๑,๙๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๖๖๒,๗๒๑,๗๐๐   บาท 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๗๓๔,๖๗๔,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๐๔๔,๑๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๑๒,๗๓๒,๐๐๐   บาท 

๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม ๒,๒๖๓,๐๒๓,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๘๓๓,๑๒๕,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๓๖๗,๘๑๖,๑๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๒๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖๐,๘๘๒,๕๐๐   บาท 

๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๑,๖๓๖,๓๗๒,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศกึษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๕,๓๕๖,๖๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๓๗๔,๕๘๐,๘๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๒๒๖,๐๒๗,๘๐๐   บาท 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘,๓๘๓,๐๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๒,๐๒๔,๐๐๐   บาท 

๑๐. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๘๓๖,๓๐๕,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๑๕,๐๕๒,๗๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพฒันาการศึกษา  ๗๙๑,๒๗๕,๒๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๙,๙๓๙,๒๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๐,๐๓๘,๕๐๐   บาท 

๑๑. มหาวิทยาลัยแมโจ รวม ๘๐๖,๕๒๐,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๗๗๕,๓๘๙,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๐๒๓,๙๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๙,๑๐๗,๔๐๐   บาท 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวม ๑,๒๑๘,๔๙๑,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๑๙,๘๕๖,๑๐๐   บาท  

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๑๗๐,๖๐๓,๕๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๘,๐๓๑,๙๐๐   บาท 

๑๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๒,๖๓๙,๔๕๑,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒๘,๖๕๒,๔๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๘๒๖,๒๒๖,๓๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๗๕๒,๘๒๙,๗๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓,๓๙๑,๕๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๘,๓๕๑,๒๐๐   บาท 

๑๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๑,๑๐๘,๓๒๑,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๕,๐๖๓,๗๐๐   บาท 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๐๔๘,๕๖๖,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๑,๐๐๕,๗๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓๓,๖๘๕,๙๐๐   บาท 
๑๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวม ๓,๖๓๙,๕๒๙,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๓๖,๔๐๘,๘๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๘,๕๙๖,๖๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๙๓๖,๗๑๐,๓๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๔๙๔,๐๘๗,๓๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘,๒๘๓,๔๐๐   บาท 
 (๖) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕๕,๔๔๓,๔๐๐   บาท 
๑๖. มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๗๐๔,๘๖๗,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๘๙,๗๑๙,๐๐๐   บาท 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๘๙๐,๑๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๒,๒๕๘,๘๐๐   บาท 

๑๗. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๑๕๒,๘๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศกึษา  ๖๐๗,๑๗๔,๒๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๙,๙๒๕,๕๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๖,๕๑๔,๗๐๐   บาท 

๑๘. สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร รวม ๕๐๙,๕๖๑,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๔๙๔,๑๒๙,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๕,๔๓๑,๘๐๐   บาท 

๑๙. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๙๖,๓๙๙,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๙๕,๓๙๙,๗๐๐   บาท 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
๒๐. มหาวิทยาลัย 
 นราธิวาสราชนครินทร รวม ๖๐๐,๗๙๖,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานแกไขปญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต  ๑๙,๙๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒๕,๐๐๐,๖๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๕๕๒,๙๗๑,๘๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๙๒๒,๐๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑,๐๐๑,๘๐๐   บาท 
๒๑. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๔๘๘,๒๕๙,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๔๐,๘๘๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๔๒,๓๔๘,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๓๕๐,๐๐๐   บาท  



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓,๖๘๑,๑๐๐   บาท 
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กาญจนบุรี รวม ๑๙๙,๒๑๐,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๘๘,๓๔๘,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๘,๓๖๑,๙๐๐   บาท 
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กาฬสินธุ  รวม ๙๑,๘๓๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๘๖,๕๒๘,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๘๐๔,๗๐๐   บาท 
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กําแพงเพชร รวม ๒๖๗,๑๓๓,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๕๔๓,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๖๑,๖๘๓,๑๐๐   บาท 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๑๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๓๙๖,๖๐๐   บาท 

๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 จันทรเกษม รวม ๒๙๖,๘๙๙,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๓๔๑,๔๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๘๖,๖๑๕,๓๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๖๒๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๙,๓๒๓,๐๐๐   บาท 

๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๑๑๕,๗๗๐,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๑๑๔,๐๖๑,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑,๖๐๙,๓๐๐   บาท 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๓๐๘,๕๑๖,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒,๗๘๘,๓๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๙๙,๗๒๗,๘๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวม ๓๕๔,๕๑๒,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒,๑๘๖,๒๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๓๓๗,๘๐๕,๙๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๓,๐๒๐,๗๐๐   บาท 

๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม ๒๗๒,๑๔๔,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๖,๐๘๒,๒๐๐   บาท 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๕,๓๕๘,๓๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๘,๒๐๓,๖๐๐   บาท 
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ๒๓๙,๐๖๖,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๑๖๖,๕๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๓๑,๗๗๖,๙๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๗๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๔๒๓,๓๐๐   บาท 
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๒๔๓,๓๑๖,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนนุ 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๔,๖๑๑,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๓๕,๖๐๕,๗๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒,๐๙๙,๒๐๐   บาท 

๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 นครราชสีมา รวม ๓๒๕,๖๕๘,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒,๔๔๖,๒๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๓๒๑,๖๗๔,๑๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพฒันาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๙๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑,๒๔๗,๗๐๐   บาท 

๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 นครศรีธรรมราช รวม ๒๘๓,๙๑๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๒,๑๔๕,๖๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๗๒,๕๖๔,๔๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๒๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๗,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครสวรรค รวม ๒๕๘,๔๗๓,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๓,๗๔๗,๔๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๔๗,๓๗๖,๓๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๕๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๗,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บานสมเด็จเจาพระยา รวม ๓๑๕,๙๕๖,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๖,๔๐๕,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๐๑,๗๑๙,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖,๓๓๑,๖๐๐   บาท 
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวม ๒๕๑,๐๘๕,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๑,๓๘๒,๑๐๐   บาท 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๔๗,๓๖๔,๒๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒,๐๓๙,๑๐๐   บาท 
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๓๗๗,๓๕๔,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๖,๖๑๖,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๖๕,๔๓๘,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๙๐๐,๐๐๐   บาท 
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา รวม ๒๑๑,๕๕๗,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนนุ 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๖,๗๐๗,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๐๐,๓๒๖,๙๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๐๒๓,๓๐๐   บาท 
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พิบูลสงคราม รวม ๓๐๕,๔๗๕,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒,๐๖๕,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๙๗,๐๙๗,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๗๕,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๘๓๗,๘๐๐   บาท 
๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม ๓๐๓,๒๑๙,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๐๑,๓๘๓,๘๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑,๓๓๕,๕๐๐   บาท 
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
 จังหวัดปทุมธานี รวม ๓๐๓,๔๕๐,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๕,๑๓๕,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๙๐,๙๗๕,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๙๙๕,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖,๓๔๔,๖๐๐   บาท 
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เพชรบูรณ รวม ๒๔๑,๕๐๙,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๓๖,๔๐๔,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๘๕,๖๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๖๑๙,๗๐๐   บาท 
๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม ๑๘๓,๙๒๖,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๒๑๑,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๗๖,๗๑๕,๗๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา  
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 มหาสารคาม รวม ๒๗๘,๔๓๕,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๖,๘๐๐,๙๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๙,๔๖๖,๗๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา  

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๗,๑๖๗,๔๐๐   บาท 

๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๒๕๔,๕๗๓,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๒๖,๐๓๔,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป    ๘๒๗,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๑๙,๗๑๒,๐๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๗,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ราชนครินทร รวม ๒๓๓,๒๘๙,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๗๙๐,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๒๖,๕๖๓,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๘๗,๕๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๔๔๘,๖๐๐   บาท 
๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวม ๑๖๕,๗๕๓,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๔๗๑,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๖๒,๐๘๓,๙๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๖๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒,๕๙๙,๐๐๐   บาท 
๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 รําไพพรรณี รวม ๒๓๔,๒๒๗,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๒๒๖,๔๐๐   บาท 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๒๖,๖๐๗,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓,๑๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๒๙๔,๑๐๐   บาท 
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวม ๓๒๒,๔๑๐,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๒,๐๓๐,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๑๔,๘๘๗,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๗๗,๖๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๒๑๔,๖๐๐   บาท 
๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวม ๒๒๗,๙๙๔,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๑๔๑,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๒๐,๐๒๖,๗๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖,๘๒๖,๐๐๐   บาท 

๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ศรีสะเกษ รวม ๒๐๘,๙๙๖,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๐๕,๑๙๖,๖๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑,๘๐๐,๐๐๐   บาท 

๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สกลนคร  รวม ๒๖๔,๕๑๖,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๘,๒๔๐,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘๕๐,๑๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๔๒๕,๘๐๐   บาท 

๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ๓๒๐,๓๔๕,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการศึกษา 

  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๒,๓๒๘,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๓๑๐,๘๖๑,๕๐๐   บาท 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘๗๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖,๒๘๕,๗๐๐   บาท 
๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนดุสิต รวม ๔๘๗,๔๑๒,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๖,๑๓๒,๕๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๖๐,๔๓๐,๓๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๐๕๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๖,๘๐๐,๐๐๐   บาท 
๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา รวม ๔๖๕,๖๐๑,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๗,๖๒๗,๕๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๔๓,๖๒๔,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๘๕๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๒,๔๙๙,๓๐๐   บาท 
๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สุราษฎรธานี รวม ๒๙๔,๘๖๓,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๘๙,๔๖๗,๖๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒,๓๙๖,๐๐๐   บาท 
๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รวม ๒๒๓,๐๐๑,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕   ป  ๒,๕๘๖,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๑๒,๔๒๔,๗๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๓๙๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๖๐๐,๗๐๐   บาท 
๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมูบานจอมบึง รวม ๑๕๙,๒๙๙,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๓๒๒,๘๐๐   บาท 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๕๒,๖๓๗,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๕๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๘๘๙,๗๐๐   บาท 
๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุดรธานี  รวม ๓๔๔,๑๙๒,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๓๙,๗๙๙,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๗๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๐๒๓,๓๐๐   บาท 
๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถ  รวม ๒๖๗,๑๘๖,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๔,๗๖๕,๓๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๕,๘๒๐,๙๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๖๐๐,๐๐๐   บาท 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุบลราชธานี รวม ๓๑๒,๒๓๐,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๕๑๗,๘๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๐๕,๓๖๐,๗๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕,๘๕๒,๐๐๐   บาท 
๖๒. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม ๙๗๑,๑๕๙,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๕๐๙,๔๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๔๐,๒๒๑,๖๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๓๘๙,๖๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๖,๐๓๙,๒๐๐   บาท 
๖๓. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม ๗๑๗,๑๑๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๗๐๖,๘๖๖,๐๐๐   บาท 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๒๕๓,๕๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๖๔. มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคล 

 ตะวันออก รวม ๕๓๙,๙๕๓,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๕๒๒,๖๖๓,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๔๖๗,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๒,๘๒๒,๕๐๐   บาท 

๖๕. มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคล 

 พระนคร  รวม ๗๕๗,๕๓๒,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๗๓๘,๕๔๕,๒๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓,๘๓๐,๒๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 

  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๕,๑๕๗,๑๐๐   บาท 



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖๖. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคล 
 รัตนโกสินทร รวม ๗๑๔,๕๒๖,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๙๖,๘๓๖,๔๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๗,๘๘๖,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๙,๘๐๔,๐๐๐   บาท 
๖๗. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวม ๙๙๗,๐๒๗,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๗๕,๗๗๗,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๘,๗๔๙,๙๐๐   บาท 
๖๘. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวม ๘๑๒,๙๓๔,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๗๙๑,๓๗๓,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๙,๕๖๑,๐๐๐   บาท 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖๙. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคล 
 สุวรรณภูมิ รวม ๖๗๓,๑๘๔,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๖๐,๗๒๐,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๙๕๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๐,๕๑๔,๓๐๐   บาท 
๗๐. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน รวม ๑,๐๑๗,๙๓๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๘๐,๗๖๗,๙๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๘๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓๒,๓๗๑,๖๐๐   บาท 
๗๑. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีสุรนารี รวม ๑,๐๐๗,๓๗๕,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๓๖,๑๔๖,๘๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๒๙,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๗๐,๙๙๙,๑๐๐   บาท 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๗๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวม ๗๔๒,๗๓๓,๘๐๐  บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๐๒,๖๐๘,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๑๓๖,๑๘๔,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓,๔๔๑,๖๐๐   บาท 
๗๓. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวม ๑,๑๐๑,๔๖๙,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๙๘,๒๓๘,๙๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๐๒,๒๓๐,๕๐๐   บาท 
๗๔. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวม ๖๓๘,๕๖๓,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๑๓,๘๔๕,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๑๖,๙๗๑,๗๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๖๖๘,๓๐๐   บาท 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๔) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๖,๐๗๘,๖๐๐   บาท 
๗๕. มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย รวม ๑,๐๔๘,๐๐๖,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๙๙๑,๐๔๘,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๔,๘๘๘,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๒,๐๖๙,๘๐๐   บาท 
๗๖. มหาวิทยาลัย 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๗๒๒,๒๗๒,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๗๐๙,๗๑๔,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๗,๗๒๙,๔๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔,๘๒๗,๙๐๐   บาท 
๗๗. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๑๐,๑๖๖,๐๗๒,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๒,๒๕๑,๕๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔,๙๕๙,๕๖๖,๓๐๐   บาท 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๔,๘๙๕,๑๑๗,๒๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๗๗๑,๑๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓๐๘,๓๖๖,๗๐๐   บาท 
๗๘. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 พระนครเหนือ รวม ๑,๒๓๙,๑๗๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพฒันาการศึกษา  ๑,๒๒๐,๖๖๑,๙๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๘,๕๑๗,๖๐๐   บาท 
๗๙. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๑,๒๑๐,๔๐๘,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๑๘,๒๐๑,๙๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๑๐๒,๗๒๑,๑๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๓๓,๓๓๑,๖๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๗๗๕,๔๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๕๔,๓๗๘,๘๐๐   บาท 



หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๘๐. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๖๐๔,๗๔๓,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๕๗๑,๐๖๖,๓๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๗,๓๕๘,๕๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๖,๓๑๘,๓๐๐   บาท 
๘๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม ๔,๑๖๔,๔๗๗,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๑๔,๖๐๖,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓,๙๗๒,๘๘๙,๐๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๒,๕๑๔,๐๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๘๑๒,๔๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๑๗๑,๖๕๕,๑๐๐   บาท 
๘๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม ๔,๕๑๕,๕๘๐,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๗,๙๙๒,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓,๑๗๐,๐๗๕,๑๐๐   บาท 



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๑,๑๐๑,๐๒๘,๒๐๐   บาท 
 (๔) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕,๑๔๕,๐๐๐   บาท 
 (๕) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๒๓๑,๓๓๙,๖๐๐   บาท 
๘๓. สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลา 
 เจาคุณทหารลาดกระบัง รวม ๑,๒๓๑,๔๔๔,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๑๙๐,๒๙๐,๗๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๔๘,๓๐๐   บาท 
 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๔๐,๑๐๕,๖๐๐   บาท 
๘๔. สถาบันสงเสริมการสอน 
 วิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี รวม ๑,๕๖๐,๖๓๖,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๕๑,๘๓๒,๑๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๑,๑๐๘,๘๐๔,๕๐๐   บาท 
๘๕. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๒๘๘,๑๕๖,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๘๘,๑๕๖,๑๐๐   บาท 



หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๘๖. สํานักงานคณะกรรมการ 

 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

 และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๒๐๘,๙๗๓,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๒๐๘,๙๗๓,๔๐๐   บาท 

๘๗. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวม ๓๑๘,๒๓๙,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๓๑๘,๒๓๙,๙๐๐   บาท 

๘๘. สถาบันระหวางประเทศ 

 เพื่อการคาและการพัฒนา 

 (องคการมหาชน) รวม ๔๙,๕๖๔,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๔๙,๕๖๔,๑๐๐   บาท 

๘๙. สถาบันทดสอบ 

 ทางการศึกษาแหงชาติ 

 (องคการมหาชน) รวม ๖๕๙,๓๔๓,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๖๕๙,๓๔๓,๐๐๐   บาท 

๙๐. มหาวิทยาลัยพะเยา รวม ๖๔๙,๕๒๘,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๖๔๒,๒๗๔,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนาศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๐๙๗,๐๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๓,๑๕๗,๐๐๐   บาท 



หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน
จํานวน  ๘๖,๙๐๔,๕๑๐,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด 

 กระทรวงสาธารณสุข รวม ๗๐,๑๑๐,๓๘๐,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๗๐,๐๕๑,๒๗๐,๐๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๕๙,๑๑๐,๙๐๐   บาท 

๒. กรมการแพทย รวม ๕,๓๘๙,๓๖๔,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๔,๙๗๗,๑๕๘,๔๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๔๑๒,๒๐๖,๑๐๐   บาท 

๓. กรมควบคุมโรค รวม ๓,๓๖๗,๒๗๘,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๓,๓๖๗,๒๗๘,๘๐๐   บาท 

๔. กรมพัฒนา 

 การแพทยแผนไทย 

 และการแพทยทางเลือก รวม ๒๕๕,๕๘๙,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๒๕๕,๕๘๙,๙๐๐   บาท 

๕. กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวม ๙๐๔,๓๒๙,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๘๓๖,๕๓๑,๖๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๖๗,๗๙๘,๓๐๐   บาท 



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม ๘๔๔,๖๕๒,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๘๔๔,๖๕๒,๑๐๐   บาท 

๗. กรมสุขภาพจิต รวม ๒,๓๓๐,๒๓๑,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๒,๑๙๑,๖๙๙,๓๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๑๓๘,๕๓๑,๘๐๐   บาท 

๘. กรมอนามัย รวม ๑,๗๓๕,๑๘๖,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๑,๗๓๕,๑๘๖,๖๐๐   บาท 

๙. สํานักงานคณะกรรมการ 

 อาหารและยา รวม ๗๐๐,๓๗๐,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๖๘๖,๕๐๘,๓๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๑๓,๘๖๒,๕๐๐   บาท 

๑๐. สถาบันวิจัย 

 ระบบสาธารณสุข รวม ๙๐,๕๘๑,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๙๐,๕๘๑,๘๐๐   บาท 

๑๑. สํานักงานหลักประกัน 

 สุขภาพแหงชาติ รวม ๙๖๑,๓๐๘,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๙๖๑,๓๐๘,๖๐๐   บาท 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๒. สถาบันการแพทย 
 ฉุกเฉินแหงชาติ รวม ๑๖๔,๘๐๗,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๑๖๔,๘๐๗,๔๐๐   บาท 
๑๓. สถาบันรับรองคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 
 (องคการมหาชน) รวม ๕๐,๔๒๘,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  ดานสาธารณสุข  ๕๐,๔๒๘,๓๐๐   บาท 
มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงอุตสาหกรรม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๖,๓๖๘,๓๙๒,๐๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัด 
 กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑,๒๖๘,๗๔๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๑,๒๖๘,๗๔๙,๕๐๐   บาท 
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวม ๗๕๓,๕๒๑,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๗๕๓,๕๒๑,๑๐๐   บาท 
๓. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวม ๙๙๘,๒๗๖,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๙๙๘,๒๗๖,๔๐๐   บาท 
๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร รวม ๓๙๐,๙๗๘,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๑๕๘,๔๔๕,๒๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานบริหารจัดการ 
  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๒๓๒,๕๓๓,๒๐๐   บาท 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๕. สํานักงานคณะกรรมการ 

 ออยและน้ําตาลทราย รวม ๗๖๘,๖๒๔,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๗๖๘,๖๒๔,๗๐๐   บาท 

๖. สํานักงานมาตรฐาน 

 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวม ๗๒๑,๖๘๐,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๗๒๑,๖๘๐,๙๐๐   บาท 

๗. สํานักงานเศรษฐกิจ 

 อุตสาหกรรม รวม ๕๗๗,๑๔๑,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๕๗๗,๑๔๑,๕๐๐   บาท 

๘. สํานักงานคณะกรรมการ 

 สงเสริมการลงทุน รวม ๘๘๙,๔๑๙,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๘๘๙,๔๑๙,๕๐๐   บาท 

มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจายของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง  ใหต้ังเปนจํานวน  ๘๒,๕๗๕,๕๕๑,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักราชเลขาธิการ รวม ๔๗๔,๑๒๔,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานรักษา 

  ความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๔๗๔,๑๒๔,๕๐๐   บาท 

๒. สํานักพระราชวัง รวม ๒,๖๐๖,๒๙๓,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานรักษา 

  ความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๒,๖๐๖,๒๙๓,๙๐๐   บาท 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๓. สํานักงานพระพุทธศาสนา 
 แหงชาติ  รวม ๓,๗๘๘,๖๔๔,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน  ๑๕  ป  ๑,๐๙๖,๔๕๙,๐๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานสงเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๖๙๒,๑๘๕,๔๐๐   บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
 เพื่อประสานงานโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม ๒๒๕,๑๖๒,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มศักยภาพ 
  ทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
  ตามหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง  ๒๒๕,๑๖๒,๔๐๐   บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
 แหงชาติ  รวม ๙๘๐,๘๘๒,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๙๘๐,๘๘๒,๗๐๐   บาท 
๖. ราชบัณฑิตยสถาน รวม ๑๓๐,๙๔๖,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๓๐,๙๔๖,๕๐๐   บาท 
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวม ๗๔,๑๙๐,๕๕๕,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสรางคานิยม 
  ในการปกปอง 
  สถาบันพระมหากษัตริย  
  และเสริมสราง 
  ความสมานฉันทของคนในชาต ิ  ๕๓,๘๙๖,๘๐๐   บาท 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๒) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๑,๖๘๓,๘๕๑,๕๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานรักษา 

  ความสงบเรียบรอย 

  ภายในประเทศ  ๓๑๕,๓๒๑,๒๐๐   บาท 

 (๔) แผนงานพัฒนาระบบ 

  แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

  และแรงงานตางดาว  ๑,๐๑๔,๑๓๙,๙๐๐   บาท 

 (๕) แผนงานปองกันและแกไข 

  ปญหาการกอการราย 

  และการรักษา 

  ผลประโยชนของชาติ  ๘,๖๘๙,๖๐๗,๙๐๐   บาท 

 (๖) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๗๘๘,๒๕๘,๓๐๐   บาท 

 (๗) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๖๕๙,๙๓๘,๗๐๐   บาท 

 (๘) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 

  และบริการ   ๕๓,๓๗๓,๐๐๐   บาท 

 (๙) แผนงานพัฒนากฎหมาย 

  และกระบวนการยุติธรรม  ๖๐,๙๓๒,๑๖๘,๐๐๐   บาท 

๘. สํานักงานปองกัน 

 และปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๑๗๘,๙๔๒,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปองกัน 

  แกไขปญหายาเสพติด  ๑๗๘,๙๔๒,๑๐๐   บาท 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐสภา  ใหต้ังเปนจํานวน  ๙,๕๙๒,๘๖๔,๔๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวม ๑,๒๘๔,๘๗๒,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๒๘๔,๘๗๒,๓๐๐   บาท 

๒. สํานักงานเลขาธิการ 

 สภาผูแทนราษฎร รวม ๗,๙๒๔,๙๐๗,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๗,๙๒๔,๙๐๗,๘๐๐   บาท 

๓. สถาบันพระปกเกลา รวม ๓๘๓,๐๘๔,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๓๘๓,๐๘๔,๓๐๐   บาท 

มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจายของหนวยงานของศาล  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๔,๔๔๘,๒๐๘,๒๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๒๐๘,๙๕๐,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๒๐๘,๙๕๐,๘๐๐   บาท 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๒. สํานักงานศาลยุติธรรม รวม ๑๒,๙๐๘,๓๕๕,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑๒,๙๐๘,๓๕๕,๒๐๐   บาท 

๓. สํานักงานศาลปกครอง รวม ๑,๓๓๐,๙๐๒,๒๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๓๓๐,๙๐๒,๒๐๐   บาท 

มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจายของหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  ใหต้ังเปนจํานวน  

๑๑,๔๐๓,๔๔๓,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการ 

 การเลือกต้ัง รวม ๑,๗๒๒,๓๘๐,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๗๒๒,๓๘๐,๗๐๐   บาท 

๒. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน รวม ๑๙๐,๒๗๘,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 

  การจัดการของ 

  รัฐสภา  ศาลและองคกร 

  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑๙๐,๒๗๘,๕๐๐   บาท 

๓. สํานักงานคณะกรรมการ 

 ปองกันและปราบปราม 

 การทุจริตแหงชาติ รวม ๑,๐๑๖,๘๕๙,๗๐๐   บาท คือ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการของ 
  รัฐสภา  ศาลและองคกร 
  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๐๑๖,๘๕๙,๗๐๐   บาท 
๔. สํานักงาน 
 การตรวจเงินแผนดิน รวม ๑,๖๔๗,๘๑๒,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการของ 
  รัฐสภา  ศาลและองคกร 
  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๖๔๗,๘๑๒,๘๐๐   บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 สิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวม ๑๘๑,๖๖๔,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการของ 
  รัฐสภา  ศาลและองคกร 
  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑๘๑,๖๖๔,๔๐๐   บาท  
๖. สํานักงานอัยการสูงสุด รวม ๖,๔๕๔,๘๗๑,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการของ 
  รัฐสภา  ศาลและองคกร 
  ตามรัฐธรรมนูญ  ๖,๔๕๔,๘๗๑,๔๐๐   บาท 
๗. สํานักงานสภาที่ปรึกษา 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวม ๑๘๙,๕๗๕,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการของ 
  รัฐสภา  ศาลและองคกร 
  ตามรัฐธรรมนูญ  ๑๘๙,๕๗๕,๗๐๐  บาท 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 

๑. จังหวัดนนทบุรี รวม ๑๕๖,๖๕๑,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๕๖,๖๕๑,๗๐๐   บาท 

๒. จังหวัดปทุมธานี รวม ๑๗๖,๘๕๖,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๗๖,๘๕๖,๖๐๐   บาท 

๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๒๐๒,๗๕๗,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๒๐๒,๗๕๗,๕๐๐   บาท 

๔. จังหวัดสระบุรี รวม ๑๕๔,๗๑๔,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๕๔,๗๑๔,๔๐๐   บาท 

๕. จังหวัดชัยนาท รวม ๑๔๔,๐๐๖,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๔๔,๐๐๖,๘๐๐   บาท 

๖. จังหวัดลพบุรี รวม ๑๕๙,๑๒๙,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๕๙,๑๒๙,๘๐๐   บาท 

๗. จังหวัดสิงหบุรี รวม ๑๒๑,๖๓๗,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๒๑,๖๓๗,๕๐๐   บาท 

๘. จังหวัดอางทอง รวม ๑๒๘,๙๘๗,๔๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๒๘,๙๘๗,๔๐๐   บาท 



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๙. จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๑๗๗,๙๐๙,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๗,๙๐๙,๓๐๐   บาท 
๑๐. จังหวัดปราจีนบุรี รวม ๑๔๖,๐๖๙,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๖,๐๖๙,๒๐๐   บาท 
๑๑. จังหวัดสระแกว รวม ๑๕๗,๐๗๐,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๗,๐๗๐,๕๐๐   บาท 
๑๒. จังหวัดนครนายก รวม ๑๓๕,๕๙๖,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๓๕,๕๙๖,๐๐๐   บาท 
๑๓. จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๒๗๓,๐๗๘,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๗๓,๐๗๘,๙๐๐   บาท 
๑๔. จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๑๗๐,๖๕๐,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๐,๖๕๐,๗๐๐   บาท 
๑๕. จังหวัดนครปฐม รวม ๑๖๒,๓๗๖,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๒,๓๗๖,๐๐๐   บาท 
๑๖. จังหวัดราชบุรี รวม ๑๗๑,๕๕๗,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๑,๕๕๗,๙๐๐   บาท 
๑๗. จังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๑๖๙,๙๐๙,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๖๙,๙๐๙,๑๐๐   บาท 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวม ๑๔๕,๕๐๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๕,๕๐๓,๓๐๐   บาท 
๑๙. จังหวัดเพชรบุรี รวม ๑๔๕,๘๗๕,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๕,๘๗๕,๖๐๐   บาท 
๒๐. จังหวัดสมุทรสาคร รวม ๑๙๔,๖๔๔,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๔,๖๔๔,๙๐๐   บาท 
๒๑. จังหวัดสมุทรสงคราม รวม ๑๔๒,๘๐๒,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๒,๘๐๒,๕๐๐   บาท 
๒๒. จังหวัดชุมพร รวม ๑๓๘,๓๖๙,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๓๘,๓๖๙,๒๐๐   บาท 
๒๓. จังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๑๖๔,๐๗๐,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๔,๐๗๐,๘๐๐   บาท 
๒๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๙๗,๑๕๖,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๗,๑๕๖,๙๐๐   บาท 
๒๕. จังหวัดพัทลุง รวม ๑๓๙,๕๔๔,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๓๙,๕๔๔,๗๐๐   บาท 
๒๖. จังหวัดระนอง รวม ๑๑๖,๗๖๐,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 

  และกลุมจังหวัด  ๑๑๖,๗๖๐,๘๐๐   บาท 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๒๗. จังหวัดพังงา รวม ๑๒๓,๐๗๐,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๒๓,๐๗๐,๐๐๐   บาท 
๒๘. จังหวัดภูเก็ต รวม ๑๒๖,๑๘๐,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๒๖,๑๘๐,๓๐๐   บาท  
๒๙. จังหวัดกระบี่ รวม ๑๓๕,๕๐๑,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๓๕,๕๐๑,๓๐๐   บาท 
๓๐. จังหวัดตรัง รวม ๑๔๐,๓๒๕,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๐,๓๒๕,๖๐๐   บาท 
๓๑. จังหวัดสงขลา รวม ๑๙๐,๐๔๕,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๐,๐๔๕,๖๐๐   บาท 
๓๒. จังหวัดสตูล รวม ๑๓๐,๔๗๔,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๓๐,๔๗๔,๐๐๐   บาท 
๓๓. จังหวัดปตตานี รวม ๑๖๖,๓๘๓,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๖,๓๘๓,๗๐๐   บาท 
๓๔. จังหวัดยะลา รวม ๑๕๔,๔๙๙,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๔,๔๙๙,๒๐๐   บาท 
๓๕. จังหวัดนราธิวาส รวม ๑๖๕,๓๐๗,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๕,๓๐๗,๔๐๐   บาท 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๓๖. จังหวัดจันทบุรี รวม ๑๔๔,๑๗๑,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๔,๑๗๑,๑๐๐   บาท 
๓๗. จังหวัดชลบุรี รวม ๒๔๖,๐๖๔,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๔๖,๐๖๔,๔๐๐   บาท 
๓๘. จังหวัดระยอง รวม ๒๔๘,๔๓๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๔๘,๔๓๙,๕๐๐   บาท 
๓๙. จังหวัดตราด รวม ๑๓๓,๒๔๑,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๓๓,๒๔๑,๘๐๐   บาท 
๔๐. จังหวัดหนองคาย รวม ๑๗๒,๑๗๕,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๒,๑๗๕,๘๐๐   บาท 
๔๑. จังหวัดเลย รวม ๑๕๘,๘๘๗,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๘,๘๘๗,๗๐๐   บาท 
๔๒. จังหวัดอุดรธานี รวม ๑๙๒,๘๙๐,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๒,๘๙๐,๑๐๐   บาท 
๔๓. จังหวัดหนองบัวลําภู รวม ๑๕๔,๕๔๖,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๔,๕๔๖,๓๐๐   บาท 
๔๔. จังหวัดนครพนม รวม ๑๗๙,๔๕๘,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๙,๔๕๘,๓๐๐   บาท 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๔๕. จังหวัดมุกดาหาร รวม ๑๔๔,๕๒๗,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๔,๕๒๗,๘๐๐   บาท 
๔๖. จังหวัดสกลนคร รวม ๑๘๘,๓๓๖,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๘๘,๓๓๖,๕๐๐   บาท 
๔๗. จังหวัดรอยเอ็ด รวม ๑๙๘,๖๓๐,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๘,๖๓๐,๒๐๐   บาท 
๔๘. จังหวัดขอนแกน รวม ๒๑๕,๑๐๑,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๑๕,๑๐๑,๙๐๐   บาท 
๔๙. จังหวัดมหาสารคาม รวม ๑๖๓,๐๘๕,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๓,๐๘๕,๒๐๐   บาท 
๕๐. จังหวัดกาฬสินธุ รวม ๑๘๐,๐๒๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๘๐,๐๒๓,๓๐๐   บาท 
๕๑. จังหวัดอํานาจเจริญ รวม ๑๕๒,๐๗๐,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๒,๐๗๐,๔๐๐   บาท 
๕๒. จังหวัดศรีสะเกษ รวม ๒๐๗,๙๒๘,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๐๗,๙๒๘,๔๐๐   บาท 
๕๓. จังหวัดยโสธร รวม ๑๗๓,๖๐๘,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๓,๖๐๘,๓๐๐   บาท 



หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๕๔. จังหวัดอุบลราชธานี รวม ๒๑๒,๔๕๒,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๑๒,๔๕๒,๒๐๐   บาท 
๕๕. จังหวัดสุรินทร รวม ๑๙๗,๓๔๘,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๗,๓๔๘,๖๐๐   บาท 
๕๖. จังหวัดนครราชสีมา รวม ๒๖๒,๓๙๓,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๖๒,๓๙๓,๗๐๐   บาท 
๕๗. จังหวัดบุรีรัมย รวม ๒๑๙,๕๓๗,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๑๙,๕๓๗,๙๐๐   บาท 
๕๘. จังหวัดชัยภูมิ รวม ๑๙๔,๘๗๒,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๙๔,๘๗๒,๔๐๐   บาท 
๕๙. จังหวัดเชียงใหม รวม ๒๑๘,๘๗๕,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๑๘,๘๗๕,๖๐๐   บาท 
๖๐. จังหวัดแมฮองสอน รวม ๑๘๗,๔๓๑,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๘๗,๔๓๑,๐๐๐   บาท 
๖๑. จังหวัดลําปาง รวม ๑๗๐,๔๒๔,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๐,๔๒๔,๔๐๐   บาท 
๖๒. จังหวัดลําพูน รวม ๑๕๕,๗๙๖,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๕,๗๙๖,๘๐๐   บาท 
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๖๓. จังหวัดนาน รวม ๑๖๓,๒๑๐,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๓,๒๑๐,๖๐๐   บาท 
๖๔. จังหวัดพะเยา รวม ๑๖๔,๒๘๐,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๔,๒๘๐,๑๐๐   บาท 
๖๕. จังหวัดเชียงราย รวม ๑๘๙,๐๐๓,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๘๙,๐๐๓,๓๐๐   บาท 
๖๖. จังหวัดแพร รวม ๑๕๐,๗๖๒,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๐,๗๖๒,๕๐๐   บาท 
๖๗. จังหวัดตาก รวม ๑๖๙,๙๙๕,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๙,๙๙๕,๕๐๐   บาท 
๖๘. จังหวัดพิษณุโลก รวม ๑๗๕,๓๔๐,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๗๕,๓๔๐,๑๐๐   บาท 
๖๙. จังหวัดสุโขทัย รวม ๑๖๒,๐๒๙,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๒,๐๒๙,๕๐๐   บาท 
๗๐. จังหวัดเพชรบูรณ รวม ๑๘๖,๐๒๑,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๘๖,๐๒๑,๒๐๐   บาท 
๗๑. จังหวัดอุตรดิตถ   รวม ๑๔๙,๐๖๗,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๔๙,๐๖๗,๓๐๐   บาท 
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๗๒. จังหวัดกําแพงเพชร รวม ๑๖๗,๕๒๒,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๖๗,๕๒๒,๕๐๐   บาท 
๗๓. จังหวัดพิจิตร รวม ๑๕๑,๓๖๕,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๑,๓๖๕,๘๐๐   บาท 
๗๔. จังหวัดนครสวรรค รวม ๑๘๒,๔๘๕,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๘๒,๔๘๕,๖๐๐   บาท 
๗๕. จังหวัดอุทัยธานี รวม ๑๕๓,๑๒๑,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๑๕๓,๑๒๑,๓๐๐   บาท 
๗๖. กลุมจังหวัดภาคกลาง 
 ตอนบน  ๑ รวม ๒๘๓,๙๙๑,๕๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๘๓,๙๙๑,๕๐๐   บาท 
๗๗. กลุมจังหวัดภาคกลาง 
 ตอนบน  ๒ รวม ๒๒๕,๑๘๘,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๒๕,๑๘๘,๑๐๐   บาท 
๗๘. กลุมจังหวัดภาคกลาง 
 ตอนกลาง รวม ๓๖๔,๘๘๑,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  
  และกลุมจังหวัด  ๓๖๔,๘๘๑,๘๐๐   บาท 
๗๙. กลุมจังหวัดภาคกลาง 
 ตอนลาง  ๑ รวม ๒๗๖,๙๒๕,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๗๖,๙๒๕,๙๐๐   บาท 
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๘๐. กลุมจังหวัดภาคกลาง 
 ตอนลาง  ๒ รวม ๒๕๗,๓๕๔,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด  
  และกลุมจังหวัด  ๒๕๗,๓๕๔,๒๐๐   บาท 
๘๑. กลุมจังหวัดภาคใต 
 ฝงอาวไทย รวม ๒๖๑,๗๗๕,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๖๑,๗๗๕,๐๐๐   บาท 
๘๒. กลุมจังหวัดภาคใต 
 ฝงอันดามัน รวม ๒๕๘,๖๔๔,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๕๘,๖๔๔,๘๐๐   บาท 
๘๓. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน รวม ๓๒๙,๒๙๙,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๒๙,๒๙๙,๖๐๐   บาท 
๘๔. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก รวม ๓๑๘,๖๗๘,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๑๘,๖๗๘,๖๐๐   บาท 
๘๕. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนบน  ๑ รวม ๒๗๘,๖๔๒,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๗๘,๖๔๒,๘๐๐   บาท 
๘๖. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนบน  ๒ รวม ๒๑๑,๗๐๙,๗๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๑๑,๗๐๙,๗๐๐   บาท 
๘๗. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนกลาง รวม ๓๑๒,๒๑๗,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๑๒,๒๑๗,๔๐๐   บาท 



หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

๘๘. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนลาง  ๑ รวม ๓๖๒,๔๙๔,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๖๒,๔๙๔,๐๐๐   บาท 
๘๙. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนลาง  ๒ รวม ๓๐๗,๕๙๖,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๐๗,๕๙๖,๘๐๐   บาท 
๙๐. กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
 ตอนบน  ๑ รวม ๓๐๑,๗๙๗,๖๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๐๑,๗๙๗,๖๐๐   บาท 
๙๑. กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
 ตอนบน  ๒ รวม ๒๗๓,๘๒๔,๒๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๗๓,๘๒๔,๒๐๐   บาท 
๙๒. กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
 ตอนลาง  ๑ รวม ๓๔๔,๖๒๓,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๓๔๔,๖๒๓,๐๐๐   บาท 
๙๓. กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
 ตอนลาง  ๒ รวม ๒๖๘,๓๕๕,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจังหวัด 
  และกลุมจังหวัด  ๒๖๘,๓๕๕,๐๐๐   บาท 
มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๑๕,๕๐๑,๔๘๙,๗๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. ธนาคารเพื่อการเกษตร 
 และสหกรณการเกษตร รวม ๕๗,๒๗๐,๘๙๐,๐๐๐   บาท คือ 
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 (๑) แผนงานสรางระบบประกัน 
  ความเสี่ยงและระบบ 
  กระจายสินคาเกษตร  ๕๗,๒๗๐,๘๙๐,๐๐๐   บาท 
๒. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 

 ขนาดกลางและขนาดยอม 

 แหงประเทศไทย รวม ๔๑,๘๗๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔๑,๘๗๐,๐๐๐   บาท 

๓. บรรษัทประกันสินเชื่อ 

 อุตสาหกรรมขนาดยอม รวม ๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๔. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวม ๕,๒๔๓,๘๓๐,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว 

  และบริการ   ๕,๒๔๓,๘๓๐,๕๐๐   บาท 

๕. การกีฬาแหงประเทศไทย รวม ๓,๖๓๖,๗๕๓,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสงเสริม 

  และพัฒนากีฬา 

  และนันทนาการ  ๓,๖๓๖,๗๕๓,๘๐๐   บาท 

๖. การเคหะแหงชาติ รวม ๓,๗๘๐,๔๖๕,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานสวัสดิการสังคม 

  และความมั่นคงของมนุษย  ๓,๗๘๐,๔๖๕,๕๐๐   บาท 

๗. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร รวม ๔๔๔,๑๕๘,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๔๔๔,๑๕๘,๘๐๐   บาท 
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๘. องคการสวนยาง รวม ๒๒,๕๔๔,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๒๒,๕๔๔,๐๐๐   บาท 

๙. สํานักงานกองทุนสงเคราะห  

 การทําสวนยาง รวม ๑,๒๐๕,๓๔๓,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานแกไขปญหา 

  และพัฒนาจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต  ๒๑๐,๓๖๑,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๙๙๔,๙๘๒,๖๐๐   บาท 

๑๐. การทางพิเศษแหงประเทศไทย รวม ๘,๑๓๑,๔๑๘,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 

  ภาครัฐ  ๘,๑๓๑,๔๑๘,๓๐๐   บาท 

๑๑. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รวม ๑,๓๐๘,๒๐๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 

  ภาครัฐ  ๑,๓๐๘,๒๐๐,๐๐๐   บาท 

๑๒. สถาบันการบินพลเรือน รวม ๒๔๑,๗๖๑,๑๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสราง 

  พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๑๙๒,๑๗๑,๑๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 

  ภาครัฐ  ๔๙,๕๙๐,๐๐๐   บาท 

๑๓. การรถไฟแหงประเทศไทย รวม ๑๑,๔๑๐,๐๕๒,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสราง 

  พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๗,๐๑๕,๒๕๒,๖๐๐   บาท 
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 (๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 

  ภาครัฐ  ๔,๓๙๔,๘๐๐,๑๐๐   บาท 

๑๔. การรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 แหงประเทศไทย รวม ๗,๖๒๕,๕๕๘,๘๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสราง 

  พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ 

  ขนสงสินคาและบริการ  ๑,๔๑๑,๖๒๕,๘๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 

  ภาครัฐ  ๖,๒๑๓,๙๓๓,๐๐๐   บาท 

๑๕. องคการอุตสาหกรรมปาไม รวม ๑๓๘,๒๐๖,๓๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๓๘,๒๐๖,๓๐๐   บาท 

๑๖. องคการสวนพฤกษศาสตร รวม ๑๘๔,๒๕๘,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๘๔,๒๕๘,๖๐๐   บาท 

๑๗. องคการจัดการน้ําเสีย รวม ๗๑,๓๙๑,๖๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 

  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๗๑,๓๙๑,๖๐๐   บาท 

๑๘. องคการสวนสัตว รวม ๙๙๐,๔๗๖,๙๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานอนุรักษ 

  และบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๒๔,๘๐๒,๕๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานบริหารจัดการ 

  คุณภาพส่ิงแวดลอม  ๘๖๕,๖๗๔,๔๐๐   บาท 
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๑๙. องคการคลังสินคา รวม ๓,๔๑๑,๓๕๙,๙๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 
  เศรษฐกิจภาคเกษตร  ๓,๔๑๑,๓๕๙,๙๐๐   บาท 
๒๐. การไฟฟานครหลวง รวม ๖๔๖,๓๒๕,๐๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 
  ภาครัฐ  ๖๔๖,๓๒๕,๐๐๐   บาท 
๒๑. การไฟฟาสวนภูมิภาค รวม ๓,๙๔๑,๒๗๗,๓๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 
  ภาครัฐ  ๓,๙๔๑,๒๗๗,๓๐๐   บาท 
๒๒. การประปานครหลวง รวม ๖๒๗,๘๙๑,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 
  ภาครัฐ  ๖๒๗,๘๙๑,๑๐๐   บาท 
๒๓. การประปาสวนภูมิภาค รวม ๒,๕๐๑,๓๒๖,๘๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ํา  ๕๔๖,๐๓๕,๓๐๐   บาท 
 (๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้ 
  ภาครัฐ  ๑,๙๕๕,๒๙๑,๕๐๐   บาท 
๒๔. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี 
 แหงประเทศไทย รวม ๘๒๗,๗๑๒,๑๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาประเทศ  ๘๒๗,๗๑๒,๑๐๐   บาท 
๒๕. องคการพิพิธภัณฑ 
 วิทยาศาสตรแหงชาติ รวม ๔๕๓,๗๖๐,๔๐๐   บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม  ๔๕๓,๗๖๐,๔๐๐   บาท 
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๒๖. องคการเภสัชกรรม รวม ๔๓๔,๔๗๖,๕๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๔๓๔,๔๗๖,๕๐๐   บาท 

๒๗. การนิคมอุตสาหกรรม 

 แหงประเทศไทย รวม ๒,๐๑๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานปรับโครงสราง 

  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ๒,๐๑๐,๐๐๐   บาท 

๒๘. ธนาคารออมสิน รวม ๓๘๓,๑๗๐,๐๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานการเงินการคลัง  ๓๘๓,๑๗๐,๐๐๐   บาท 

มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจายของสภากาชาดไทย  ใหต้ังเปนจํานวน  ๓,๖๓๗,๓๒๑,๗๐๐  บาท 

จําแนกดังนี้ 

๑. สภากาชาดไทย รวม ๓,๖๓๗,๓๒๑,๗๐๐   บาท คือ 

 (๑) แผนงานขยายโอกาส 

  และพัฒนาการศึกษา  ๑๓๗,๒๙๒,๖๐๐   บาท 

 (๒) แผนงานพัฒนา 

  ดานสาธารณสุข  ๓,๔๒๓,๘๑๐,๖๐๐   บาท 

 (๓) แผนงานปองกัน  เตือนภัย 

  แกไขและฟนฟูความเสียหาย 

  จากภัยธรรมชาติ 

  และสาธารณภัย  ๗๖,๒๑๘,๕๐๐   บาท 

มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  ใหต้ังเปนจํานวน  

๑๒๗,๘๕๓,๕๔๓,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) กองทุนหมูบาน 

 และชุมชนเมืองแหงชาติ  ๒๒๘,๕๕๐,๐๐๐   บาท 

(๒) กองทุนเศรษฐกิจ 

 สรางสรรค  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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(๓) กองทุนเงินใหกูยืม 
 เพื่อการศึกษา  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๔) กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ 
 เกษตรกร  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๕) กองทุนบริหารเงินกู 
 เพื่อการปรับโครงสราง 
 หนี้สาธารณะและพัฒนา 
 ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ๒๓,๑๔๑,๘๐๐   บาท 
(๖) กองทุนสงเสริม 
 การจัดสวัสดิการสังคม  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๗) กองทุนคุมครองเด็ก  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๘) กองทุนสงเสริมและพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตคนพิการ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๙) กองทุนผูสูงอายุ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

(๑๐) กองทุนเพื่อการปองกัน 
 และปราบปราม 
 การคามนุษย  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๑) กองทุนจัดรูปที่ดิน  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๒) กองทุนฟนฟู 
 และพัฒนาเกษตรกร  ๒,๔๙๙,๑๔๐,๑๐๐   บาท 
(๑๓) กองทุนปรับโครงสราง 
 การผลิตภาคเกษตร 
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
 การแขงขันของประเทศ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๔) กองทุนหมุนเวียน 
 เพื่อการกูยืมแกเกษตรกร 
 และผูยากจน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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(๑๕) กองทุนพัฒนาสหกรณ  ๑๑๖,๘๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๖) กองทุนสงเคราะห 
 เกษตรกร  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๗) กองทุนสงเสริมการคา 
 ระหวางประเทศ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๘) กองทุนยุติธรรม  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๑๙) กองทุนเพื่อการพัฒนา 
 ระบบมาตรวิทยา  ๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๐) กองทุนสงเคราะห  ๗๙๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๑) กองทุนสงเสริม 
 โรงเรียนในระบบ  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๒) กองทุนสงเสริม 
 และพัฒนาการศึกษา 
 สําหรับคนพิการ  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๓) กองทุนหลักประกัน 
 สุขภาพแหงชาติ  ๑๐๑,๐๕๗,๙๑๑,๑๐๐   บาท 
(๒๔) กองทุนภูมิปญญา 
 แพทยแผนไทย  ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๕) กองทุนการแพทยฉุกเฉิน  ๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๖) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอม  ๖๑๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๗) กองทุนเพื่อการสืบสวน 
 และสอบสวนคดีอาญา  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๘) กองทุนพัฒนาการเมือง 
 ภาคพลเมือง  ๖๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒๙) กองทุนเพื่อการพัฒนา 
 พรรคการเมือง  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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(๓๐) กองทุนพัฒนาการกีฬา 

 แหงชาติ  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท  

(๓๑) กองทุนกีฬามวย  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

(๓๒) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

 เพื่อการศึกษา  ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

ใหสํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณรายจายดังกลาวในวรรคกอน  ใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจเบิกจายไดตามความจําเปน 

ในกรณีจําเปน  สํานักงบประมาณจะโอนรายจายรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น 

ในมาตรานี้ก็ได 

มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง  ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง   

ใหต้ังเปนจํานวน  ๓๐,๓๔๖,๐๖๒,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) รายจายเพื่อชดใช 

 เงินคงคลัง  ๓๐,๓๔๖,๐๖๒,๔๐๐   บาท 

งบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง  ใหใชจากแหลงรายไดดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีและรายไดอื่น  ๓๐,๓๔๖,๐๖๒,๔๐๐   บาท 

มาตรา ๓๔ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจายเงินแผนดิน  ตามรายการและจํานวนเงิน 

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่สํานักงบประมาณจะไดจัดสรร  หรือตามที่จะไดมีการโอน

เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๕ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้  คือ   
 ๑. เพ่ือใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืน  ไดมีงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน 
 ๒. เพ่ือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังท่ี
กําหนดใหตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังตามที่ไดจายไปแลว 


