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พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
มาตรา ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหต้ังเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน  

๑,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเปนรายจายตามที่จะระบุตอไปในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ งบประมาณรายจายงบกลาง  ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานัก

งบประมาณ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๒๕๖,๒๒๐,๐๐๘,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
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(๑) คาใชจายตามโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) คาใชจายในการชําระหนี้ 
 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ๑๓,๐๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพหมูบาน 
 และชุมชน ๑๙,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ 
 ลูกจางและพนักงานของรัฐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน 
 และตอนรับประมุขตางประเทศ ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) คาใชจายการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 
 ครบ  ๖๐  ป ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคง 
 ของประเทศ ๔๙๖,๒๕๘,๐๐๐ บาท 
(๘) เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคง 
 ของประเทศ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๙) คาใชจายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) คาใชจายในการดําเนินโครงการตามแผน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) คาใชจายเพื่อปรับกลยุทธและรองรับ 
 การเปลี่ยนแปลง   ๒๗,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ๑๓,๐๓๑,๒๗๓,๓๐๐ บาท 
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(๑๔) เงินเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) เงินชวยเหลือขาราชการ  ลูกจาง 
 และพนักงานของรัฐ ๓,๙๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๖) เงินเลื่อนข้ัน  เลื่อนอันดับเงินเดือน 
 และเงินปรับวุฒิขาราชการ ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๗) เงินสํารอง  เงินสมทบและเงินชดเชยของ 
 ขาราชการ ๒๓,๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๘) เงินสมทบของลูกจางประจํา ๖๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๙) คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทน 
 บุคลากรภาครัฐ ๒๒,๓๑๐,๔๗๖,๘๐๐ บาท 
มาตรา  ๕ งบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑๕,๑๘๘,๕๐๖,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๓๗๔,๔๕๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปองกันและปราบปรามทุจริต ๑๓๓,๕๘๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็ง 
  ใหกระบวนการประชาสังคม ๒๐๒,๐๘๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย ๓๘,๗๘๒,๔๐๐ บาท 
๒. กรมประชาสัมพันธ  รวม ๑,๒๑๔,๒๑๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง 
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑,๒๐๔,๒๑๑,๗๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รวม ๑๑๗,๑๒๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  ในภาคเอกชนและสังคม ๑๑๗,๑๒๕,๙๐๐ บาท 
๔. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม ๓,๗๔๖,๕๙๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับชุมชน ๑๑๐,๒๘๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง ๑,๐๐๔,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ ๕๑๓,๙๔๔,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง 
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๕๑,๙๖๐,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน  
  สถาบันพระมหากษัตริย ๒,๐๖๕,๗๖๑,๔๐๐ บาท 
๕. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวม ๗๒๓,๙๙๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกฎหมาย ๘๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ ๖๓๘,๒๔๘,๙๐๐ บาท 
๖. สํานักขาวกรองแหงชาติ รวม ๔๖๐,๔๙๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ 
  กับนานาประเทศ  ๖๒,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ  ๓๙๗,๖๕๒,๙๐๐ บาท 
๗. สํานักงบประมาณ รวม ๖๑๒,๑๘๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๖๑๒,๑๘๒,๑๐๐ บาท 
๘. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ รวม ๑๓๓,๙๙๖,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ 
  กับนานาประเทศ  ๘๔๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ  ๑๓๒,๑๕๑,๗๐๐ บาท 
๙. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวม ๒๓๘,๔๑๙,๖๐๐ บาท คือ 

 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกฎหมาย  ๒๓๘,๔๑๙,๖๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน รวม ๑,๙๔๖,๐๓๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๑,๙๔๖,๐๓๒,๘๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวม ๔๑๐,๖๐๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๑๔๔,๙๖๒,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาขีดความสามารถ 
  ในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ  ๒๖๕,๖๓๘,๓๐๐ บาท 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวม ๒๓๗,๔๕๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๒๓๗,๔๕๐,๔๐๐ บาท 
๑๓. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวม ๑,๑๘๘,๑๘๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี   
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๑๘๘,๑๘๙,๖๐๐ บาท 
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๑๔. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) รวม ๓๘๒,๔๖๔,๒๐๐ บาท คือ 

(๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต   
  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม ๓๘๒,๔๖๔,๒๐๐ บาท 

๑๕. สํานักงานสงเสริมการจัดประชุม 
 และนิทรรศการ  (องคการมหาชน) รวม ๓๒๘,๗๑๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๓๒๘,๗๑๓,๑๐๐ บาท 
๑๖. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ  
 การทองเที่ยวอยางย่ังยืน  (องคการมหาชน) รวม ๔๗๑,๑๓๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๔๗๑,๑๓๓,๖๐๐ บาท 
๑๗. สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน    
 (องคการมหาชน) รวม ๓๕๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๓๕๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๘. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
 (องคการมหาชน) รวม ๒,๒๕๑,๑๙๒,๘๐๐ บาท คือ 

(๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ  
 เรียนรูตลอดชีวิต    พัฒนาคนใหมีความรู 
 คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๕๖,๙๗๙,๖๐๐ บาท  
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 

วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๒๙๔,๒๑๓,๒๐๐ บาท  
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มาตรา ๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาโหม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๘๕,๙๓๖,๑๑๘,๐๐๐  บาท  
จําแนกดังนี้  

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวม ๓,๙๕๐,๐๒๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ   
  กับนานาประเทศ  ๓๒,๙๓๒,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพิทกัษ  รักษา  และเทิดทูน  
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๗๑๔,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๓,๙๑๕,๑๐๔,๗๐๐ บาท 
๒. กรมราชองครักษ รวม ๓๑๔,๕๒๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน    
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๓๑๔,๕๒๒,๓๐๐ บาท 
๓. กองบัญชาการทหารสูงสุด รวม ๗,๒๖๑,๖๘๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง   
  ของชีวิตและสังคม  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ  
  กับนานาประเทศ  ๓๘,๔๔๐,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน  
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๖,๙๕๘,๒๔๒,๒๐๐ บาท 
๔. กองทัพบก รวม ๔๑,๙๘๑,๙๘๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม ๘๘,๓๘๘,๐๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ ๑๙๒,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน  
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๘๓,๙๙๔,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๔๐,๘๙๕,๔๑๘,๒๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ  ๗๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. กองทัพเรือ รวม ๑๖,๔๘๙,๘๘๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๓๒,๒๒๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๑๙,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ  
  กับนานาประเทศ  ๑๓๔,๔๓๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๑๖,๒๓๙,๑๖๔,๘๐๐ บาท 
 (๖) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ  ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. กองทัพอากาศ รวม ๑๕,๙๓๘,๐๑๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง   
  ของชีวิตและสังคม  ๑๖,๗๖๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ  
  กับนานาประเทศ  ๑๐๔,๑๔๖,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๔) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๑๕,๘๐๒,๑๐๙,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลังและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  

๑๔๔,๓๗๑,๕๑๗,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวม ๓๙๔,๑๒๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๓๙๔,๑๒๐,๘๐๐ บาท 
๒. กรมธนารักษ รวม ๖๙๑,๗๗๐,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน  
  ระดับบุคคล  ๓๑,๓๕๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๖๖๐,๔๑๓,๒๐๐ บาท 
๓. กรมบัญชีกลาง รวม ๑,๑๐๓,๙๒๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๘๙๗,๘๔๙,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๒๐๖,๐๗๙,๔๐๐ บาท 
๔. กรมศุลกากร รวม ๒,๑๒๗,๖๐๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๒,๑๒๗,๖๐๗,๘๐๐ บาท 
๕. กรมสรรพสามิต รวม ๑,๖๑๗,๑๘๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๑,๖๑๗,๑๘๖,๓๐๐ บาท 
๖. กรมสรรพากร รวม ๖,๑๒๑,๗๕๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๖,๑๒๑,๗๕๓,๐๐๐ บาท 
๗. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๒๕๘,๓๓๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๒๕๘,๓๓๐,๙๐๐ บาท 
๘. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวม ๑๓๐,๙๓๗,๓๘๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๘๘,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  ๑๓๐,๘๔๘,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
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๙. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวม ๒๗๔,๓๑๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารการเงิน  การคลัง  ๒๗๔,๓๑๘,๘๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ  
 กับประเทศเพื่อนบาน  (องคการมหาชน) รวม ๘๔๕,๑๒๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก ๘๔๕,๑๒๐,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๘ งบประมาณรายจายของกระทรวงการตางประเทศ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๖,๓๓๔,๖๒๙,๕๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ รวม ๖,๓๓๔,๖๒๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก ๔๗๙,๖๙๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ ๒๔๖,๐๐๐,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณสงเสริมความรวมมือ 
  ภายใตกรอบพหุภาคี  และการสราง 
  บทบาทไทยในเวทีโลก  ๘๔๘,๒๐๓,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ๓,๙๙๙,๙๙๕,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณการทูตเพื่อประชาชน  ๑๔๐,๑๙๓,๘๐๐ บาท 
 (๖) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๖๒๐,๕๓๘,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ให ต้ังเปนจํานวน   

๒,๙๗๘,๖๓๓,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้     
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 การทองเที่ยวและกีฬา รวม ๓๒๓,๖๑๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ    
  ของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน ๑๐๑,๔๕๘,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
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  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๒๒๒,๑๖๑,๑๐๐ บาท 
๒. สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวม ๖๑๕,๘๖๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ  
  ของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน ๖๑๕,๘๖๔,๙๐๐ บาท 
๓. สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว รวม ๕๗๗,๕๔๒,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๕๗๗,๕๔๒,๔๐๐ บาท 
๔. สถาบันการพลศึกษา รวม ๑,๔๖๑,๖๐๖,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู  
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑,๔๖๑,๖๐๖,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ

หนวยงานในกํากับ    ใหต้ังเปนจํานวน  ๕,๙๖๘,๒๕๗,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม   
 และความมั่นคงของมนุษย รวม ๑,๐๐๒,๕๐๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๘๗๗,๙๐๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ   
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง    
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑๒๔,๖๐๒,๔๐๐ บาท 
๒. กรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ รวม ๔,๑๑๙,๙๒๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๒๑,๒๕๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ  
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  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๘,๗๓๗,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๓,๕๒๓,๔๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณเตรียมความพรอม  
  แกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ๓๐๐,๖๘๑,๒๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ   
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  

  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑๕๕,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
๓. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวม ๑๕๗,๓๔๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๓๘,๖๐๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเตรียมความพรอม 
  แกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ๗๖,๔๙๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ  
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๔๒,๒๔๙,๕๐๐ บาท 
๔. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ   
 เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และ  
 ผูสูงอายุ  รวม ๓๘๘,๔๘๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหง    
  การเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๖๘,๒๑๑,๖๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๑๙๕,๒๓๘,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเตรียมความพรอม   
  แกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ๙๗,๘๗๔,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๒๗,๑๖๓,๒๐๐ บาท 
๕. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
 (องคการมหาชน) รวม ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับชุมชน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง   
  ของชีวิตและสังคม  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๑    งบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหต้ังเปนจํานวน   

๕๕,๑๕๐,๔๖๕,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม ๒,๔๐๘,๑๗๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๑,๐๗๑,๔๑๔,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๑,๓๓๖,๗๖๔,๒๐๐ บาท 
๒. กรมชลประทาน รวม ๒๘,๒๐๕,๔๑๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๑๕,๘๗๓,๐๘๒,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๑๒,๓๓๒,๓๓๑,๓๐๐ บาท 
๓. กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวม ๘๐๗,๑๔๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน 
  ระดับประเทศ  ๑๔๕,๔๗๗,๙๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๖๖๑,๖๖๒,๔๐๐ บาท 
๔. กรมประมง รวม ๒,๖๙๙,๑๕๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน  
  ระดับประเทศ  ๒๐๔,๓๔๗,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๒,๔๙๔,๘๐๗,๔๐๐ บาท 
๕. กรมปศุสัตว รวม ๔,๐๑๒,๕๖๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๗๒๒,๑๕๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๓,๒๙๐,๔๑๘,๑๐๐ บาท 
๖. กรมพัฒนาที่ดิน รวม ๔,๔๑๒,๔๕๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน   
  ระดับประเทศ  ๒,๖๒๖,๗๘๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๑,๗๘๕,๖๗๒,๙๐๐ บาท 
๗. กรมวิชาการเกษตร รวม ๓,๖๗๑,๗๘๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๒๐๕,๕๘๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๓,๔๖๖,๒๐๘,๖๐๐ บาท 
๘. กรมสงเสริมการเกษตร รวม ๔,๑๔๔,๗๑๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๒,๖๕๖,๐๔๕,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๑,๔๘๘,๖๗๔,๐๐๐ บาท 
๙. กรมสงเสริมสหกรณ รวม ๒,๓๕๑,๔๑๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๖๗,๕๖๙,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๒,๒๘๓,๘๔๑,๗๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวม ๑,๖๘๐,๙๕๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน   
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  ระดับประเทศ  ๑,๖๘๐,๙๕๙,๘๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 
 และอาหารแหงชาติ รวม ๒๖๘,๒๘๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๒๖๘,๒๘๐,๓๐๐ บาท 
๑๒. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม ๔๘๘,๓๙๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๔๘๘,๓๙๓,๖๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๒  งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๖๖,๐๕๔,๙๒๕,๒๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้  
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวม ๒๗๑,๖๑๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๒๗๑,๖๑๔,๓๐๐ บาท 
๒. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี รวม ๓,๒๔๓,๘๕๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๒,๙๙๓,๘๕๖,๔๐๐ บาท 
๓. กรมการขนสงทางบก รวม ๑,๘๐๗,๑๔๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๕๑๗,๐๗๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕๖๓,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๗๒๖,๒๔๗,๘๐๐ บาท 
๔. กรมการขนสงทางอากาศ รวม ๑,๓๕๕,๓๖๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๑,๓๕๕,๓๖๑,๒๐๐ บาท 
๕. กรมทางหลวง รวม ๓๗,๕๖๑,๕๑๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๖,๕๐๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๓๑,๐๕๗,๙๕๓,๓๐๐ บาท 
๖. กรมทางหลวงชนบท รวม ๒๑,๔๔๒,๐๔๐,๑๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๙๗๕,๙๓๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๒๐,๔๖๖,๑๐๒,๘๐๐ บาท 
๗. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  รวม ๓๗๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๓๗๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๓  งบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑๖,๒๓๗,๙๔๗,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
 และส่ิงแวดลอม รวม ๗๘๗,๑๓๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ    
  การใชประโยชนและการอนุรักษ   
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณคุมครองและใชประโยชน  
  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  ภายใตการมีสวนรวม  ๖๒๗,๑๓๑,๖๐๐ บาท 
๒. กรมควบคุมมลพิษ รวม ๔๘๕,๗๘๒,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  ภายใตการมีสวนรวม  ๕๗,๙๐๒,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณควบคุมมลพิษจากขยะ    
  น้ําเสีย  ฝุนละออง  กาซ  กลิ่น  และเสียง  ๔๒๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวม ๘๘๕,๗๑๕,๐๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ   
  การใชประโยชนและการอนุรักษ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๖๐๙,๖๒๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณคุมครองและใชประโยชน  
  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๔๘,๙๖๕,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  ภายใตการมีสวนรวม  ๒๒๗,๑๒๕,๒๐๐ บาท 
๔. กรมทรัพยากรธรณี รวม ๔๙๐,๘๓๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการ    
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  ภายใตการมีสวนรวม  ๔๙๐,๘๓๓,๐๐๐ บาท 
๕. กรมทรัพยากรน้ํา รวม ๑,๗๕๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการน้ํา   
  อยางเปนระบบ  ๑,๗๕๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท 
๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวม ๙๘๐,๓๙๙,๐๐๐   บาท   คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการน้ํา    
  อยางเปนระบบ  ๙๘๐,๓๙๙,๐๐๐ บาท 
๗. กรมปาไม รวม ๑,๗๗๗,๑๖๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ   
  การใชประโยชนและการอนุรักษ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๓๓๐,๑๗๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการ  
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  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  ภายใตการมีสวนรวม  ๑,๔๔๖,๙๙๓,๑๐๐ บาท 
๘. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม รวม ๔๗๘,๔๓๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  ภายใตการมีสวนรวม  ๔๗๘,๔๓๖,๙๐๐ บาท 
๙. กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช รวม ๘,๓๗๗,๓๐๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ    
  การใชประโยชนและการอนุรักษ    
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๘,๑๕๕,๗๒๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณคุมครองและใชประโยชน 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๖๑,๕๙๗,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  ภายใตการมีสวนรวม  ๑๕๙,๙๘๔,๗๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ   
 และส่ิงแวดลอม รวม ๒๒๒,๐๓๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ    
  การใชประโยชนและการอนุรักษ     
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๑,๘๔๑,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณคุมครองและใชประโยชน 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒๐,๑๒๔,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณบริหารจัดการ   
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  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  ภายใตการมีสวนรวม  ๑๙๐,๐๖๕,๗๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๔  งบประมาณรายจายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

หนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๕,๐๑๑,๗๙๙,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 และการสื่อสาร รวม ๒,๘๕๙,๑๘๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๒๖๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕๗๕,๒๓๑,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๒,๐๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๘๓๔,๒๔๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๘๓๔,๒๔๙,๗๐๐ บาท 
๓. สํานักงานสถิติแหงชาติ รวม ๗๓๙,๗๖๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาขีดความสามารถ  
  ในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ  ๗๓๙,๗๖๖,๕๐๐ บาท 
๔. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
 แหงชาติ  (องคการมหาชน) รวม ๕๗๘,๖๐๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๕๗๘,๖๐๑,๕๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๕    งบประมาณรายจายของกระทรวงพลังงานและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑,๗๐๕,๘๒๘,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้  
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวม ๑๔๕,๑๒๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน 
  ระดับชุมชน  ๔๗,๓๗๕,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๒๙๔,๐๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๑๑,๘๒๖,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๘๔,๘๖๑,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๗๖๔,๐๐๐ บาท 
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม ๑๓๘,๙๓๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๑๓๘,๙๓๒,๘๐๐ บาท 
๓. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ๒๗๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๒๗๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท 
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  
 อนุรักษพลังงาน รวม ๑,๐๙๗,๔๙๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๖๗,๘๐๖,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๘๒๙,๖๘๘,๕๐๐ บาท 
๕. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวม ๓๘,๐๒๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๘,๐๒๔,๐๐๐ บาท 
๖. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  
 (องคการมหาชน) รวม ๑๕,๑๔๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๑๕,๑๔๒,๗๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๖  งบประมาณรายจายของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  

๔,๘๒๙,๗๙๘,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้  
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รวม ๘๒๘,๗๘๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
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  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๔๒๖,๐๖๓,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๔๐๒,๗๒๕,๙๐๐ บาท 
๒. กรมการคาตางประเทศ รวม ๒๔๓,๒๖๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๒๔๓,๒๖๗,๐๐๐ บาท 
๓. กรมการคาภายใน รวม ๔๙๘,๓๖๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๒๗๘,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางธรรมาภิบาล  
  ในภาคเอกชนและสังคม  ๒๑๙,๘๗๑,๐๐๐ บาท 
๔. กรมการประกันภัย รวม ๒๑๘,๙๗๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง   
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๘๓,๗๗๔,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางธรรมาภิบาล  
  ในภาคเอกชนและสังคม  ๑๓๕,๑๙๕,๘๐๐ บาท 
๕. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวม ๓๔๓,๓๖๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๓๔๓,๓๖๒,๙๐๐ บาท 
๖. กรมทรัพยสินทางปญญา รวม ๑๓๐,๖๗๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๑๓๐,๖๗๘,๕๐๐ บาท 
๗. กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวม ๓๓๗,๕๙๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๒๘๖,๑๖๕,๐๐๐ บาท  
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางธรรมาภิบาล  
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  ในภาคเอกชนและสังคม  ๕๑,๔๓๔,๑๐๐ บาท 
๘. กรมสงเสริมการสงออก รวม ๑,๙๑๒,๘๖๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๑,๙๑๒,๘๖๓,๐๐๐ บาท 
๙. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ   
 (องคการมหาชน) รวม ๒๕๐,๓๖๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๒๕๐,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
   เคร่ืองประดับแหงชาติ   (องคการมหาชน) รวม ๖๕,๕๔๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๖๕,๕๔๕,๙๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๗    งบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๑๖๐,๖๔๓,๔๗๕,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๓,๓๙๖,๖๑๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน  
  ระดับประเทศ  ๒๐๘,๐๑๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๒,๙๑๐,๒๐๐,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ  
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑๕,๔๒๒,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณกระจายอํานาจสูทองถิ่น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๒๖๐,๓๗๒,๘๐๐ บาท 
๒. กรมการปกครอง รวม ๑๘,๒๖๖,๒๖๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๑๑๒,๘๒๑,๒๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๑,๐๒๘,๙๓๔,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๙,๘๒๖,๒๖๖,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๓,๘๖๓,๒๔๖,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ  
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑๔๒,๕๐๖,๕๐๐ บาท  
 (๖) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๒,๓๑๐,๖๔๔,๒๐๐ บาท 
 (๗) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๙๘๑,๘๔๖,๕๐๐ บาท  
๓. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๒,๕๒๒,๔๑๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๔๓๑,๓๔๕,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับชุมชน ๑,๘๐๑,๐๔๑,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๕๖,๖๘๑,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ  
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑๘๙,๑๒๘,๒๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๔๔,๒๒๐,๘๐๐ บาท 
๔. กรมที่ดิน รวม ๔,๒๔๖,๔๙๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๓๐๑,๘๗๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๑,๑๙๓,๐๐๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ  
  การใชประโยชนและการอนุรักษ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๕๔,๓๔๐,๗๐๐ บาท 
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 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๒,๖๙๗,๒๘๑,๓๐๐ บาท 
๕. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๒,๔๓๗,๘๕๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๘๓๐,๒๘๐,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๑,๖๐๗,๕๗๐,๔๐๐ บาท 
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม ๒,๖๖๙,๐๙๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๗๕๖,๑๗๑,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ  
  การใชประโยชนและการอนุรักษ   
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๘๖๒,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณบริหารจัดการน้ํา  
  อยางเปนระบบ  ๘๘๑,๓๔๐,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๑๖๙,๑๙๘,๗๐๐ บาท 
๗. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวม ๑๑๑,๓๐๕,๖๑๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับชุมชน ๒๑,๖๐๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบราชการ  ๙๗๙,๐๘๐,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณกระจายอํานาจสูทองถิ่น ๙๑,๐๕๖,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณอุดหนุนองคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น  ๑๑๐,๒๑๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
๘. กรุงเทพมหานคร รวม ๑๔,๑๙๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอุดหนุนองคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น  ๑๔,๑๙๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
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๙. เมืองพัทยา รวม ๑,๖๐๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอุดหนุนองคกร  
  ปกครองสวนทองถิ่น  ๑,๖๐๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา  ๑๘  งบประมาณรายจายของกระทรวงยุติธรรม  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๒,๔๔๙,๗๓๗,๙๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๗๔๔,๒๔๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๗๔๔,๒๔๐,๒๐๐ บาท 
๒. กรมคุมประพฤติ รวม ๘๘๓,๙๓๙,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๓๓๙,๐๒๐,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๕๔๔,๙๑๘,๙๐๐ บาท 
๓. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวม ๒๕๒,๒๙๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๒๓๙,๑๑๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมและพัฒนา 
  ดานสิทธิมนุษยชน  ๑๓,๑๘๒,๗๐๐ บาท 
๔. กรมบังคับคดี รวม ๕๐๒,๖๙๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๕๐๒,๖๙๖,๙๐๐ บาท 
๕. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รวม ๑,๐๑๕,๑๖๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๓๐,๗๘๙,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๙๘๔,๓๗๓,๖๐๐ บาท 
๖. กรมราชทัณฑ รวม ๖,๐๖๙,๑๗๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
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  ของชีวิตและสังคม  ๗,๔๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๖,๐๖๑,๗๐๙,๐๐๐ บาท 
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม ๗๑๘,๐๔๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๗๑๘,๐๔๐,๘๐๐ บาท 
๘. สํานักงานกิจการยุติธรรม รวม ๘๗,๑๙๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๘๗,๑๙๔,๓๐๐ บาท 
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวม ๓๑๑,๒๑๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๒๘๒,๔๘๙,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสงเสริมและพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน ๒๘,๗๒๙,๕๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
 และปราบปรามยาเสพติด รวม ๑,๘๖๕,๗๗๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง   
  ของชีวิตและสังคม  ๑,๘๖๕,๗๗๙,๘๐๐ บาท  
มาตรา  ๑๙  งบประมาณรายจายของกระทรวงแรงงาน  ใหต้ังเปนจํานวน  ๑๘,๘๑๙,๒๔๕,๕๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวม ๗๔๖,๘๒๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ ๑๐,๕๐๒,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๒๓๔,๖๑๔,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๑๖๕,๗๕๘,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณเตรียมความพรอม 
  แกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ๑๑,๒๖๔,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพัฒนาขีดความสามารถ  
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  ในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ  ๔๙,๑๐๔,๖๐๐ บาท 
 (๖) แผนงบประมาณสงเสริมความสัมพันธ 
  กับนานาประเทศ  ๔๖,๗๘๗,๔๐๐ บาท 
 (๗) แผนงบประมาณการทูตเพื่อประชาชน  ๒๒๘,๗๙๖,๙๐๐ บาท 
๒. กรมการจัดหางาน รวม ๘๙๓,๗๙๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๕๔๘,๐๖๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง  
  ของชีวิตและสังคม  ๒๔๕,๕๒๘,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๑๐๐,๒๐๔,๓๐๐ บาท 
๓. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวม ๑,๓๗๐,๘๒๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๒๔๐,๙๔๑,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ  
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู  
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๘๔๐,๘๐๕,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๕๑,๙๘๑,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๒๘,๗๙๙,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวม ๘๕๖,๐๖๙,๒๐๐   บาท   คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน  
  ระดับประเทศ  ๑๑๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๘๘,๗๘๒,๔๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง    
  ของชีวิตและสังคม  ๖๕๐,๘๖๐,๕๐๐ บาท 
๕. สํานักงานประกันสังคม รวม ๑๔,๙๕๑,๗๒๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ  
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑๑๐,๔๘๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเตรียมความพรอม  
  แกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากร  
  ที่มีคุณคา  ๑๔,๘๔๑,๒๔๐,๒๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๐  งบประมาณรายจายของกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน   ๒,๙๓๗,๓๙๒,๐๐๐   บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๗๕๓,๔๒๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๗๓๕,๖๕๘,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย  
  ตางประเทศเชิงรุก  ๑๗,๗๖๒,๒๐๐ บาท 
๒. กรมการศาสนา รวม ๓๒๓,๕๘๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี  
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๒๓,๕๘๔,๗๐๐ บาท 
๓. กรมศิลปากร รวม ๑,๔๕๗,๓๔๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๓๖๖,๐๓๓,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
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  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๙๑,๓๑๕,๑๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 
 แหงชาติ รวม ๒๙๙,๑๔๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ 
  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม 
  และพัฒนาภูมิปญญา  ๒๙๙,๑๔๗,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย รวม ๖๑,๔๒๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ 
  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม 
  และพัฒนาภูมิปญญา  ๖๑,๔๒๙,๙๐๐ บาท 
๖. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
 (องคการมหาชน) รวม ๔๒,๔๕๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ 
  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม 
  และพัฒนาภูมิปญญา  ๔๒,๔๕๙,๘๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๑    งบประมาณรายจายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานใน

กํากับ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๙,๙๙๕,๓๘๗,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี รวม ๒,๓๗๒,๒๑๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๓๗๒,๒๑๐,๙๐๐ บาท 
๒. กรมวิทยาศาสตรบริการ รวม ๔๑๓,๘๖๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
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  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๑๓,๘๖๗,๘๐๐ บาท 
๓. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวม ๕๓๓,๒๐๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๓๓,๒๐๔,๙๐๐ บาท 
๔. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยีแหงชาติ รวม ๓,๐๒๑,๔๒๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๐๒๑,๔๒๒,๘๐๐ บาท 
๕. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ  
 และภูมิสารสนเทศ  (องคการมหาชน) รวม ๓,๖๕๔,๖๘๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๖๕๔,๖๘๐,๗๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๒  งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๒๒๕,๕๙๒,๒๖๘,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑๗,๕๒๙,๑๓๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ   
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู  
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๗,๔๑๔,๔๔๐,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับปรุงกฎหมาย  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๒๒,๖๙๕,๐๐๐ บาท 
๒. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวม ๑๔๘,๐๑๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ  
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  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู    
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๔๘,๐๑๓,๕๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๑๔๓,๖๘๕,๖๗๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๔๓,๖๔๙,๘๕๘,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๓๕,๘๑๕,๗๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม ๕,๐๗๐,๐๕๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู    
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๔,๑๖๕,๙๕๙,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ   
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ  
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๓๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๒๗,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม ๔,๖๐๓,๑๓๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ   
  เรียนรูตลอดชีวิต    พัฒนาคนใหมีความรู   
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๒,๐๖๗,๑๕๐,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓,๐๕๘,๐๐๐ บาท 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ   
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑,๕๓๓,๓๑๙,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๗๘๑,๗๗๙,๓๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๑๗,๘๒๗,๔๐๐ บาท 
๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม ๒,๗๑๓,๙๖๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ   
  เรียนรูตลอดชีวิต    พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๒๙,๑๗๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๔,๖๗๗,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๑,๓๔๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๓๗,๓๐๘,๑๐๐ บาท 
๗. มหาวิทยาลัยขอนแกน รวม ๒,๘๓๕,๔๒๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ    
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู   
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๕๐,๔๒๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ    สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒,๐๖๑,๒๐๐ บาท 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน ๗๔๒,๕๔๓,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๑,๒๑๖,๙๑๓,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๒๓,๔๘๑,๔๐๐ บาท 
๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม ๒,๘๖๒,๗๑๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ   
  เรียนรูตลอดชีวิต    พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑,๔๖๔,๐๐๒,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๓๕๔,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ  
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ  
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๕๕๙,๙๒๙,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๗๑๐,๓๓๗,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๒๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท 
๙. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๕๙๙,๔๑๕,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ   
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู    
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๒๕๑,๐๓๐,๗๐๐ บาท 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๒,๗๔๖,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๑๑,๗๗๐,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๓,๘๖๗,๘๐๐ บาท 
๑๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม ๑,๘๐๒,๙๔๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑,๑๙๘,๖๖๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑๖๖,๐๖๐,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๖๙,๘๑๒,๘๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖๗,๗๐๙,๔๐๐ บาท 
๑๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๑,๒๗๑,๒๙๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ  
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู  
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๒๘,๗๔๓,๑๐๐ บาท 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑๐,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๔๙๓,๗๖๓,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๕,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๖๑๒,๔๒๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู  
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๓๒๓,๖๒๙,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒,๐๔๗,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๒๐,๖๖๒,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๑๖,๕๗๕,๗๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๙,๕๐๘,๕๐๐ บาท 
๑๓. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๗๙๓,๑๘๒,๐๐๐ บาท คือ 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ  
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู  
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๕๘๙,๑๑๔,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๑๘๑,๘๐๖,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๕,๔๒๐,๖๐๐ บาท 
๑๔. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๖,๐๖๐,๖๔๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๓,๐๑๕,๔๘๖,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๒๒๒,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑,๙๓๙,๘๗๑,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๗๘๘,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๑๕,๗๖๕,๙๐๐ บาท 
๑๕. มหาวิทยาลัยแมโจ รวม ๕๘๓,๙๕๘,๕๐๐ บาท คือ 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๘๐,๘๗๑,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๒๗,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๗๙,๖๔๒,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๒,๔๑๖,๖๐๐ บาท 
๑๖. มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวม ๑,๐๑๕,๗๔๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๘๗๖,๕๑๕,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๑๑๑,๗๘๔,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๗,๔๔๐,๘๐๐ บาท 
๑๗. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๑,๓๗๐,๗๒๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑,๑๕๙,๗๑๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๘๐๒,๐๐๐ บาท 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๙๘,๕๑๘,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๘๓,๙๖๘,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๖,๗๑๙,๒๐๐ บาท 
๑๘. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๙๙๘,๕๒๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๕๘๓,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๗,๑๙๘,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๓๕,๓๘๔,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๒,๔๕๗,๕๐๐ บาท 
๑๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวม ๒,๔๙๙,๔๐๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑,๑๘๖,๘๑๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓,๔๓๔,๔๐๐ บาท 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๓๗๓,๐๗๙,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๘๘๔,๑๖๗,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร    เทคโนโลยี  
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๑,๙๐๕,๕๐๐ บาท 
๒๐. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๖๔๐,๓๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๖๐๗,๒๔๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๑๘๕,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๐,๖๓๙,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๑,๒๗๔,๙๐๐ บาท 
๒๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๓๙๖,๘๑๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๗๕,๔๘๘,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓,๘๐๙,๑๐๐ บาท 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๑๙๓,๓๓๔,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๔,๑๗๙,๙๐๐ บาท 
๒๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 เจาคุณทหารลาดกระบัง รวม ๘๖๑,๘๒๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๒๙,๒๗๖,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๕๒๑,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๗๙๑,๒๔๖,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๐,๗๗๘,๑๐๐ บาท 
๒๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 พระนครเหนือ รวม ๗๑๑,๖๖๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๓,๙๖๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๖๘๔,๓๙๓,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๓,๓๐๑,๒๐๐ บาท 
๒๔. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวม ๓๖๖,๓๕๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๓๑๙,๒๐๑,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๘,๗๒๕,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘,๔๒๗,๒๐๐ บาท 
๒๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม ๖๕๘,๓๗๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๔๘,๖๑๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๙๔,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๕๗๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๖,๐๑๕,๙๐๐ บาท 
๒๖. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวม ๔๕๒,๗๓๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๒๒,๕๔๘,๕๐๐ บาท 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๕๙,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๔๒๔,๗๐๐,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๑๒๖,๗๐๐ บาท 
๒๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    รวม ๗๑๗,๙๘๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๔๖,๔๘๘,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี   
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๖๑๕,๐๘๕,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๕,๔๐๘,๖๐๐ บาท 
๒๘. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวม ๓๖๐,๑๐๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๒๐๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐,๕๐๘,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  ภาคอุตสาหกรรม  ๑๓๒,๐๘๗,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๗,๑๕๙,๖๐๐ บาท 
๒๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๕๓๒,๑๔๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๔๙๙,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๒,๓๖๘,๓๐๐ บาท 
๓๐. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๒๑๔,๓๒๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๙๗,๐๙๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๖,๒๓๓,๓๐๐ บาท 
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวม ๑๒๐,๖๓๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๖๙,๐๐๕,๒๐๐ บาท 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๕๑,๑๘๑,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๙๖,๐๐๐ บาท 
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ รวม ๘๔,๗๐๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๖๓,๕๑๑,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๑๗,๙๖๔,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๑๔๕,๑๐๐ บาท 
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวม ๑๑๗,๙๖๐,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๑,๒๕๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๖,๒๐๓,๓๐๐ บาท 



หนา   ๔๕ 
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 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวม ๑๘๒,๒๘๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๓๐,๓๐๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๖,๗๗๒,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๕๖,๕๐๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๓๔,๕๙๔,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๑,๓๓๕,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๑๓๐,๔๓๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๑,๙๖๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง  
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๖,๕๖๕,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวม ๒๒๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๗๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๙,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม ๑๔๕,๑๐๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐๙,๐๘๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๒,๐๐๐ บาท 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๔,๙๙๘,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ๑๔๒,๘๐๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐๖,๘๕๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๒๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๔,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๑๖๗,๖๗๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐๑,๒๑๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๖๕,๘๔๕,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๕๗,๕๐๐ บาท 
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม รวม ๖๗,๕๕๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๕๖,๒๘๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๙,๓๔๗,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๕๔๒,๓๐๐ บาท 
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม ๑๙๕,๑๖๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๕๗,๘๔๔,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๗,๒๒๔,๗๐๐ บาท 
๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม ๑๑๖,๔๔๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๗,๐๙๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๙,๑๔๗,๕๐๐ บาท 
๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รวม ๑๗๑,๑๑๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๔,๐๑๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๓๖,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๗๒,๕๒๑,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔,๔๓๙,๒๐๐ บาท 
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รวม ๑๗๐,๗๔๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๓๐,๗๑๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๘,๕๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวม ๑๔๑,๓๗๒,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐๙,๕๘๐,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๑,๖๙๑,๕๐๐ บาท 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๒๐๓,๔๖๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๓๖,๗๗๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๖๓,๘๘๙,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๒๑,๖๐๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๘,๖๕๔,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๑,๖๕๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม ๑๕๙,๕๑๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๒,๘๔๐,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๕,๐๗๓,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม ๑๓๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๘๒,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๘,๐๙๕,๔๐๐ บาท 
๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   
 จังหวัดปทุมธานี รวม ๑๖๒,๘๒๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐๖,๗๒๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๕๕,๐๙๘,๐๐๐ บาท 
๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รวม ๑๐๔,๘๑๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๖๗,๑๘๕,๒๐๐ บาท 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๗,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม ๑๒๖,๗๑๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๔,๐๐๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๕๑,๗๖๘,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๖๓๓,๔๐๐ บาท 
๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวม ๒๐๖,๘๗๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๔,๑๒๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๘๙,๗๗๘,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๗๖๘,๐๐๐ บาท 
๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๑๓๕,๙๕๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐๔,๕๖๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รวม ๑๒๙,๑๐๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๔,๘๘๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๔๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๓,๙๗๒,๓๐๐ บาท 
๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวม ๖๑,๖๘๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๕๘,๓๑๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒,๕๗๐,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รวม ๑๓๓,๔๕๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๒,๘๕๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๘,๔๖๑,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวม ๑๒๓,๙๐๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๘๐,๑๗๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๒,๕๔๐,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวม ๑๕๘,๙๑๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๒,๒๑๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๖๔,๒๘๑,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๒๗๓,๓๐๐ บาท 
๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวม ๔๙,๖๔๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๔๔,๔๙๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๕,๐๗๑,๒๐๐ บาท 
๖๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๑๒๗,๔๔๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๘๒,๖๙๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๔๖๘,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๓,๒๓๘,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
๖๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ๒๐๒,๗๖๖,๐๐๐ บาท คือ 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๕๘,๑๓๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๔๔,๓๓๕,๘๐๐ บาท 
๖๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวม ๒๑๔,๙๘๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๗๘,๖๔๓,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๒,๔๖๘,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
๖๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม ๒๐๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๔๘,๙๙๕,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๕๓,๖๔๔,๖๐๐ บาท 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รวม ๑๑๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๘๕,๐๘๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๕,๔๓๖,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รวม ๑๓๘,๙๗๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๖๓,๔๖๐,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๙๘,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๖๙,๘๐๑,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
๖๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวม ๑๒๒,๐๖๐,๔๐๐ บาท คือ 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๒,๓๓๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๘,๕๗๑,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวม ๑๕๙,๐๙๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๒,๐๔๕,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๔,๖๔๖,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒,๒๔๙,๕๐๐ บาท 
๗๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวม ๑๓๔,๗๓๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๙๖,๗๖๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๖,๖๗๑,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๗๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม ๑๕๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๘,๖๐๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๗๔,๕๕๘,๕๐๐ บาท 
๗๒. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๘๐,๕๖๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๗๘,๕๖๙,๘๐๐ บาท 
๗๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม ๗๗๐,๐๘๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๗๖,๒๕๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๔,๑๒๖,๕๐๐ บาท 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๕๕๖,๓๕๖,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓๓,๓๔๕,๙๐๐ บาท 
๗๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม ๓๘๐,๕๓๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๑,๘๘๙,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๙๕๓,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๖๓,๕๐๒,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔,๑๘๘,๔๐๐ บาท 
๗๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   รวม ๓๒๖,๓๑๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๕๙,๘๙๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๕๙๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๒๕๔,๐๒๗,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๐,๘๐๑,๘๐๐ บาท 
๗๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม ๓๕๕,๗๕๕,๗๐๐ บาท คือ 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๔,๘๗๘,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๗๖,๖๖๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๓,๒๑๕,๐๐๐ บาท 
๗๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  รวม ๒๖๐,๑๐๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๖๘,๗๐๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๙๑,๑๗๗,๖๐๐ บาท 
๗๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวม ๖๓๗,๗๕๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๗,๗๒๕,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๖๘,๒๐๒,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๐,๘๐๐,๕๐๐ บาท 
๗๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวม ๔๒๗,๘๘๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๕๔,๔๙๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๙๐๗,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  ภาคอุตสาหกรรม  ๓๕๗,๖๓๔,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๓,๘๔๑,๕๐๐ บาท 
๘๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   รวม ๔๑๖,๓๔๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๑๘,๑๐๒,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๑๔๒,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๘๖,๖๘๗,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๐,๔๑๔,๔๐๐ บาท 
๘๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวม ๖๒๓,๙๗๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 



หนา   ๖๓ 
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  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๘๓,๑๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๑,๙๙๙,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓๙๓,๔๙๓,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๔๕,๓๗๗,๗๐๐ บาท 
๘๒. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๘๓. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๑๐,๘๐๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๐,๖๗๒,๑๙๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
๘๔. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี รวม ๑,๐๕๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 



หนา   ๖๔ 
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  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๘๐,๙๔๗,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๘๗๖,๓๖๒,๔๐๐ บาท 
๘๕. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวม ๒๓๗,๓๐๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๒๓๗,๓๐๘,๖๐๐ บาท 
๘๖. สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา 
 และการพัฒนา  (องคการมหาชน) รวม ๑๘,๗๑๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๑๘,๗๑๑,๙๐๐ บาท 
๘๗. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๑๗๗,๓๔๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๗๗,๓๔๘,๕๐๐ บาท 
๘๘. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ 
 และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวม ๑๓๐,๗๕๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการ 
  เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู 
  คูคุณธรรมและจริยธรรม  ๑๓๐,๗๕๗,๕๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๓  งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในกํากับ  ใหต้ังเปน

จํานวน  ๕๒,๖๕๒,๒๑๒,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม ๔๑,๐๑๖,๘๑๐,๗๐๐ บาท คือ 



หนา   ๖๕ 
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 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๔๐,๙๓๐,๙๖๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๓๐,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๑๗,๒๐๒,๐๐๐ บาท 
๒. กรมการแพทย รวม ๒,๙๓๗,๘๖๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๒,๖๗๐,๗๙๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๒๖๗,๐๖๔,๐๐๐ บาท 
๓. กรมควบคุมโรค รวม ๒,๗๓๖,๓๓๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๒,๗๓๖,๓๓๔,๕๐๐ บาท 
๔. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย  
 และการแพทยทางเลือก รวม ๑๑๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน ๑๐๑,๐๙๕,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
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  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๑๒,๐๔๔,๕๐๐ บาท 
๕. กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวม ๘๙๑,๒๐๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน ๘๑๙,๔๕๔,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๕๓,๖๕๕,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๑๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม ๕๙๓,๓๘๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๕๖๕,๒๕๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๙,๕๖๐,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๑๘,๕๗๓,๒๐๐ บาท 
๗. กรมสุขภาพจิต รวม ๑,๖๕๙,๖๘๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑,๕๔๔,๖๗๕,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๑๑๕,๐๐๘,๗๐๐ บาท 
๘. กรมอนามัย รวม ๑,๓๖๖,๗๓๔,๓๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๑,๓๖๖,๗๓๔,๓๐๐ บาท 
๙. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม ๖๑๓,๑๓๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๖๑๓,๑๓๗,๐๐๐ บาท 
๑๐. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวม ๗๘,๙๗๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๗๘,๙๗๐,๗๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวม ๖๔๔,๙๔๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๖๔๔,๙๔๒,๘๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๔  งบประมาณรายจายของกระทรวงอุตสาหกรรม    ใหต้ังเปนจํานวน  ๓,๙๐๘,๔๕๔,๗๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑,๐๔๙,๔๖๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๑,๐๔๙,๔๖๒,๑๐๐ บาท 
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวม ๔๕๕,๘๖๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๕๕,๘๖๐,๓๐๐ บาท 
๓. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวม ๘๐๕,๙๔๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๘๐๕,๙๔๔,๙๐๐ บาท 
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๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร รวม ๒๗๒,๐๐๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๗๒,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย รวม ๑๓๒,๕๓๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๑๓๒,๕๓๔,๒๐๐ บาท 
๖. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวม ๔๔๐,๕๕๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๔๔๐,๕๕๘,๗๐๐ บาท 
๗. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวม ๒๓๐,๕๙๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๓๐,๕๙๑,๖๐๐ บาท 
๘. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวม ๕๒๑,๔๙๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๕๒๑,๔๙๖,๐๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๕  งบประมาณรายจายของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง  ใหต้ังเปนจํานวน  ๖๕,๖๐๕,๐๔๘,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักราชเลขาธิการ รวม ๕๖๒,๑๔๑,๒๐๐   บาท   คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๕๖๒,๑๔๑,๒๐๐ บาท 
๒. สํานักพระราชวัง รวม ๑,๖๗๖,๘๘๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๑,๖๗๖,๘๘๘,๘๐๐ บาท 
๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวม ๒,๑๙๙,๙๓๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  ในภาคเอกชนและสังคม  ๒,๑๙๙,๙๓๒,๘๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม ๔๕,๐๘๑,๕๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับชุมชน ๔๕,๐๘๑,๕๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวม ๙๓๓,๕๗๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณ  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย    และนวัตกรรม  ๙๓๓,๕๗๔,๑๐๐ บาท 
๖. ราชบัณฑิตยสถาน รวม ๘๘,๓๘๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณอนุรักษ  สืบทอดประเพณี 
  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  ๘๘,๓๘๓,๙๐๐ บาท 
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวม ๕๑,๘๔๓,๒๘๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน ๕๖๘,๙๒๕,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๓๔,๗๖๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๖๓,๒๘๐,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๘,๑๗๙,๑๔๘,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงบประมาณพิทักษ  รักษา  และเทิดทูน 
  สถาบันพระมหากษัตริย  ๒๓๗,๓๖๙,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงบประมาณปองกันประเทศ  ๗,๑๙๒,๖๗๒,๔๐๐ บาท 
 (๗) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ ๘๔๐,๖๕๙,๘๐๐ บาท 
๘. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวม ๒๓๐,๙๐๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๒๓๐,๙๐๙,๑๐๐ บาท 
๙. สํานักงานอัยการสูงสุด รวม ๔,๐๔๑,๐๔๔,๖๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ๔,๐๔๑,๐๔๔,๖๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวม ๑,๐๐๖,๔๙๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑,๐๐๖,๔๙๙,๑๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวม ๒,๔๔๙,๐๐๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับปรุงกฎหมาย  ๒,๓๑๖,๓๓๗,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๑๓๒,๖๗๑,๑๐๐ บาท 
๑๒. สถาบันพระปกเกลา รวม ๓๑๔,๒๗๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๓๑๔,๒๗๙,๐๐๐ บาท 
๑๓. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแหงชาติ รวม ๒๑๔,๐๑๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสราง  
  ความเขมแข็งใหกระบวนการประชาสังคม ๒๑๔,๐๑๘,๒๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๖  งบประมาณรายจายของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ใหต้ังเปนจํานวน   

๑๔,๗๙๒,๗๒๐,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง รวม ๓,๒๐๓,๖๔๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
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 ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๓,๒๐๓,๖๔๑,๓๐๐ บาท 
๒. สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา รวม ๗๘,๑๒๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๗๘,๑๒๔,๙๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  รวม ๑๒๘,๗๔๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๑๒๘,๗๔๗,๒๐๐ บาท 
๔. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๑๕๕,๙๒๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๑๕๕,๙๒๗,๓๐๐ บาท 
๕. สํานักงานศาลยุติธรรม รวม ๘,๒๘๓,๒๖๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๘,๒๘๓,๒๖๘,๘๐๐ บาท 
๖. สํานักงานศาลปกครอง รวม ๑,๐๓๔,๔๐๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๐๓๔,๔๐๗,๗๐๐ บาท 
๗. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวม ๗๘๔,๗๐๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๗๘๔,๗๐๑,๔๐๐ บาท 
๘. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวม ๑,๑๒๓,๙๐๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
  ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๑,๑๒๓,๙๐๒,๐๐๐ บาท 
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มาตรา  ๒๗  งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ  ใหต้ังเปนจํานวน  ๔๙,๖๖๕,๘๖๓,๙๐๐  บาท  
จําแนกดังนี้ 

๑. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  รวม ๒,๘๑๔,๐๖๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๒,๘๑๔,๐๖๐,๒๐๐ บาท 
๒. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
 แหงประเทศไทย รวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวม ๓,๘๙๐,๙๗๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง 
  การทองเที่ยว  การบริการ  และการคา  ๓,๘๙๐,๙๗๒,๒๐๐ บาท 
๔. การกีฬาแหงประเทศไทย รวม ๒,๓๖๗,๔๗๘,๕๐๐   บาท   คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะ 
  ของประชาชนอยางครบวงจรและ 
  มีคุณภาพมาตรฐาน  ๒,๓๖๗,๔๗๘,๕๐๐ บาท 
๕. การเคหะแหงชาติ รวม ๖,๙๕๒,๐๕๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๖,๙๔๖,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๕,๓๔๘,๐๐๐ บาท 
๖. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รวม ๙๔๖,๙๓๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๘,๗๖๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๙๓๘,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
๗. องคการสวนยาง รวม ๖๙๖,๐๓๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับบุคคล ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๖๙๑,๔๓๔,๓๐๐ บาท 
๘. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร รวม ๓๖,๗๗๙,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๓๖,๗๗๙,๒๐๐ บาท 
๙. การรถไฟแหงประเทศไทย รวม ๙,๓๘๔,๖๗๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๘,๘๖๒,๙๐๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ๕๒๑,๗๗๒,๗๐๐ บาท 
๑๐. การทางพิเศษแหงประเทศไทย รวม ๘,๐๙๒,๘๒๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ๘,๐๔๘,๘๒๑,๓๐๐ บาท 
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน รวม ๑๘๖,๓๑๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส  ๑๘๖,๓๑๖,๐๐๐ บาท 
๑๒. การรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 แหงประเทศไทย รวม ๑๐,๑๘๕,๙๖๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๓,๔๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ๖,๗๑๐,๙๖๓,๕๐๐ บาท 
๑๓. องคการอุตสาหกรรมปาไม รวม ๖๖,๔๒๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณสรางสมดุลของ 
  การใชประโยชนและการอนุรักษ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๖๖,๔๒๑,๕๐๐ บาท 
๑๔. องคการสวนสัตว รวม ๔๗๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ภายใตการมีสวนรวม  ๔๗๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕. องคการสวนพฤกษศาสตร รวม ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณคุมครองและใชประโยชน 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑๑,๔๗๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ภายใตการมีสวนรวม  ๗๓,๕๒๘,๐๐๐ บาท 
๑๖. องคการจัดการน้ําเสีย รวม ๑๕๒,๔๙๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณควบคุมมลพิษจากขยะ  
  น้ําเสีย    ฝุนละออง    กาซ    กลิ่น    และเสียง ๑๕๒,๔๙๑,๘๐๐ บาท 
๑๗. องคการคลังสินคา รวม ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๘. การประปาสวนภูมิภาค รวม ๒,๑๘๔,๐๗๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ ๒,๑๘๔,๐๗๐,๖๐๐ บาท 
๑๙. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แหงประเทศไทย รวม ๗๑๙,๘๖๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับชุมชน ๒๐๑,๒๘๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี   
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๕๑๘,๕๘๓,๓๐๐ บาท 
๒๐. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ รวม ๒๑๒,๖๙๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
  วิจัย  และนวัตกรรม  ๒๑๒,๖๙๔,๖๐๐ บาท 
๒๑. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวม ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒๒. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง   
 และขนาดยอมแหงประเทศไทย รวม ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา  ๒๘  ใหต้ังงบประมาณรายจายเพื่อเปนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  เปนจํานวน   

๗๖,๙๔๙,๗๕๘,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้   
(๑) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา    ๒๕,๑๐๘,๙๒๔,๐๐๐ บาท 
(๒) กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต ๔,๘๐๓,๒๖๘,๒๐๐ บาท 
(๓) กองทุนเงินใหเปลา    ๖๘๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท 
(๔) กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร  ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย  ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ    ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) กองทุนคุมครองเด็ก  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๙) กองทุนผูสูงอายุ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) กองทุนจัดรูปที่ดิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ๑๐๒,๐๘๔,๐๐๐ บาท 
(๑๒) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) กองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน ๖๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๖) กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    ๓๙,๖๖๖,๘๐๐,๔๐๐ บาท 
(๑๗) กองทุนภูมิปญญาแพทยแผนไทย  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๘) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ๑,๗๙๗,๗๑๒,๐๐๐ บาท 
(๑๙) กองทุนยุติธรรม    ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง    ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๑) กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) กองทุนกีฬามวย  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหสํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณรายจายดังกลาวในวรรคกอนใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจเบิกจายไดตามความจําเปน 
ในกรณีจําเปน  สํานักงบประมาณจะโอนรายจายรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น 

ในมาตรานี้ก็ได 
มาตรา ๒๙ ใหต้ังรายจายชดใชเงินคงคลัง  ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณ  เปนจํานวน  ๖๓,๙๙๗,๘๐๘,๐๐๐  บาท 
มาตรา ๓๐ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจายเงินแผนดิน  ตามรายการและจํานวนเงิน 

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่สํานักงบประมาณจะไดจัดสรร  หรือตามที่จะไดมีการโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๑ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ 
 ๑. เพ่ือใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน 
 ๒. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่กําหนดใหตัง้
รายจายชดใชเงินคงคลังตามที่ไดจายไปแลว 


