เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจา ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหตั้งเปนจํานวน
รวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเปนรายจายตามที่จะระบุตอไปในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ งบประมาณรายจายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานัก
งบประมาณ ใหตั้งเปนจํานวน ๒๔๒,๗๗๔,๕๘๔,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

ลูกจางและพนักงานของรัฐ
คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
คาใชจายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
อยูดีมีสุขระดับจังหวัด
เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานของรัฐ
เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือน
และเงินปรับวุฒิขาราชการ
เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชย
ของขาราชการ
เงินสมทบของลูกจางประจํา
คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ
เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนิน
และตอนรับประมุขตางประเทศ
คาใชจายในการดําเนินการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ
คาใชจายการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๓๘,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗๓,๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๗,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓,๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๑,๘๗๗,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๓๗,๗๐๗,๘๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๕ งบประมาณรายจายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในกํากับ
จํานวน ๑๓,๕๗๙,๖๖๔,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๔๖๑,๖๙๒,๓๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๔๑๗,๐๐๐,๙๐๐
(๒) แผนงบประมาณกระจายอํานาจ
และสงเสริมประสิทธิภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔๔,๖๙๑,๔๐๐
๒. กรมประชาสัมพันธ
รวม ๑,๓๔๔,๔๒๑,๐๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๑,๓๔๔,๔๒๑,๐๐๐
๓. สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
รวม ๑๓๘,๒๓๕,๗๐๐
(๑) แผนงบประมาณเสริมสราง
๑๓๘,๒๓๕,๗๐๐
ความมั่นคงของชีวติ และสังคม
๔. สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
รวม ๓,๐๔๕,๙๘๕,๙๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
๑๐๓,๘๓๖,๘๐๐
(๒) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๔๙๗,๔๔๓,๐๐๐
(๓) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
๕. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒,๔๔๔,๗๐๖,๑๐๐
รวม

๖๐๓,๓๒๕,๗๐๐

ใหตั้งเปน

บาท คือ
บาท

บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๖. สํานักขาวกรองแหงชาติ

รวม

๖๐๓,๓๒๕,๗๐๐

บาท

๖๓๙,๐๕๘,๙๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

๙๓,๖๙๘,๐๐๐

บาท

๑๐๐,๐๐๐

บาท

๔๙๗,๒๖๐,๙๐๐

บาท

๔๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

(๒) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๓) แผนงบประมาณสงเสริม
ความเขมแข็งและประสิทธิภาพ
ของกองทัพและตํารวจ
(๔) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๗. สํานักงบประมาณ

รวม

๖๑๖,๐๕๗,๗๐๐

บาท คือ

๖๑๖,๐๕๗,๗๐๐

บาท

๒๐๑,๖๓๒,๑๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณสงเสริมการบริหาร
การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน
๘. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๒) แผนงบประมาณสรางระบบ
การเตรียมพรอม ดูแล และรักษา
ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม

๙๘,๓๓๒,๑๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

ของการกอการราย ภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย

๑๐๓,๓๐๐,๐๐๐

บาท

๓๑๑,๕๗๔,๑๐๐

บาท คือ

๓๑๑,๕๗๔,๑๐๐

บาท

๙. สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

รวม

(๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

รวม ๒,๑๘๗,๒๕๖,๘๐๐

(๑) แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ

๒,๑๘๗,๒๕๖,๘๐๐

บาท คือ
บาท

๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

รวม

๕๐๑,๕๑๕,๐๐๐

บาท คือ

๒๙,๓๐๗,๒๐๐

บาท

๕๑,๙๑๔,๖๐๐

บาท

๑๓๖,๔๙๖,๖๐๐

บาท

๒๘๓,๗๙๖,๖๐๐

บาท

๓๐๓,๓๑๗,๒๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
(๒) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๓) แผนงบประมาณ
เสริมสรางประสิทธิภาพแหงชาติ
(๔) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(๑) แผนงบประมาณ

รวม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

บริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(๑) แผนงบประมาณพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
(๑) แผนงบประมาณ
เรงรัดปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
สํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)
(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
องคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
(๑) แผนงบประมาณ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๓๐๓,๓๑๗,๒๐๐
รวม

รวม

รวม

รวม

บาท

๑,๒๘๗,๖๔๑,๐๐๐

บาท คือ

๑,๒๘๗,๖๔๑,๐๐๐

บาท

๓๘๘,๐๗๓,๙๐๐

บาท คือ

๓๘๘,๐๗๓,๙๐๐

บาท

๖๑๐,๒๕๓,๗๐๐

บาท คือ

๖๑๐,๒๕๓,๗๐๐

บาท

๑๙๖,๗๘๗,๓๐๐

บาท คือ

๑๙๖,๗๘๗,๓๐๐

บาท

ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๗. สํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการมหาชน)

รวม

๗๔๒,๘๓๖,๕๐๐

บาท คือ

๗๔๒,๘๓๖,๕๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
เรงรัดปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

มาตรา ๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาโหม ใหตั้งเปนจํานวน ๑๔๓,๕๑๘,๙๐๑,๑๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รวม

๕,๔๑๒,๑๖๖,๓๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสุขภาพแหงชาติ และระบบ
บริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา

๒๗๘,๐๐๐

บาท

๔๘,๕๒๓,๒๐๐

บาท

๒,๗๘๒,๔๐๐

บาท

๒,๔๙๗,๘๐๐

บาท

๕,๓๕๖,๘๑๔,๙๐๐

บาท

(๒) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(๓) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๔) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคง
(๕) แผนงบประมาณสงเสริม
ความเขมแข็งและประสิทธิภาพ
ของกองทัพและตํารวจ
(๖) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๒. กรมราชองครักษ

รวม

๑,๒๗๐,๐๐๐
๔๖๕,๘๔๒,๖๐๐

บาท
บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
๓. กองบัญชาการทหารสูงสุด
รวม
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๒) แผนงบประมาณ
ดําเนินนโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(๓) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๔) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๕) แผนงบประมาณ
สงเสริมความเขมแข็ง
และประสิทธิภาพ ของกองทัพและตํารวจ
(๖) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๗) แผนงบประมาณปองกัน

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔๖๕,๘๔๒,๖๐๐
๑๒,๐๐๓,๑๙๘,๖๐๐

บาท
บาท คือ

๘๐๐,๐๐๐

บาท

๘๖,๓๑๐,๔๐๐

บาท

๙,๔๒๗,๐๐๐

บาท

๒๔๙,๗๕๐,๐๐๐

บาท

๑๑,๕๘๑,๙๑๑,๒๐๐

บาท

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๔. กองทัพบก

รวม

๗๑,๐๐๑,๗๒๗,๙๐๐

บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ และ
ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
(๒) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
(๓) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๔) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๕) แผนงบประมาณ
สงเสริมความเขมแข็ง
และประสิทธิภาพ
ของกองทัพและตํารวจ
(๖) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๗) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๕. กองทัพเรือ
รวม
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ และ
ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๒,๓๕๐,๐๐๐

บาท

๒๔๙,๙๐๖,๒๐๐

บาท

๒๔,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๖๔,๕๐๗,๘๗๐,๗๐๐

บาท

๕,๘๖๑,๐๗๑,๐๐๐

บาท

๑๖๐,๗๓๐,๐๐๐
๒๗,๘๒๓,๖๒๐,๓๐๐

๓,๗๓๓,๐๐๐

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการและการคา
(๓) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
(๔) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๕) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๖) แผนงบประมาณ
สงเสริมความเขมแข็ง
และประสิทธิภาพ
ของกองทัพและตํารวจ
(๗) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๘) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๖. กองทัพอากาศ
รวม
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ และ
ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๗๕,๐๐๐

บาท

๒๗๙,๖๓๓,๐๐๐

บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๐,๐๕๐,๐๐๐

บาท

๒๖,๘๓๖,๒๔๗,๘๐๐

บาท

๖๖๐,๗๒๖,๐๐๐

บาท

๓๑,๐๕๕,๕๐๐
๒๖,๘๑๒,๓๔๕,๔๐๐

๙๒,๐๑๑,๑๐๐

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
(๓) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
(๔) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๕) แผนงบประมาณรักษาความมั่นคง
(๖) แผนงบประมาณ
สงเสริมความเขมแข็ง
และประสิทธิภาพของ
กองทัพและตํารวจ
(๗) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๘) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๙๘,๓๒๙,๘๐๐

บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

๒๖,๐๕๘,๑๓๑,๐๐๐

บาท

๓๐๙,๖๑๐,๐๐๐

บาท

๑๗,๒๖๓,๕๐๐

บาท

มาตรา ๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลังและหนวยงานในกํากับ ใหตั้งเปน
จํานวน ๑๘๐,๔๙๖,๕๕๗,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
รวม
๙๕๐,๖๑๐,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
กรมธนารักษ
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
กรมบัญชีกลาง
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
(๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ
กรมศุลกากร
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
กรมสรรพสามิต
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
กรมสรรพากร
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙๐๐,๖๑๐,๔๐๐
๑,๓๒๘,๒๘๓,๑๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๓๒๘,๒๘๓,๑๐๐
๑,๑๕๙,๑๑๑,๗๐๐

บาท
บาท คือ

๕๕๘,๖๗๖,๘๐๐
๖๐๐,๔๓๔,๙๐๐
๓,๑๘๙,๐๕๒,๙๐๐

บาท
บาท
บาท คือ

๓,๑๘๙,๐๕๒,๙๐๐
๑,๗๗๗,๔๕๒,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๗๗๗,๔๕๒,๔๐๐
๗,๑๕๔,๐๘๐,๑๐๐

บาท
บาท คือ

๗,๑๕๔,๐๘๐,๑๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๗. สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

รวม

๓,๙๖๔,๗๗๒,๓๐๐

บาท คือ

๓,๙๖๔,๗๗๒,๓๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
๘. สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ

รวม

๑๕๙,๙๑๗,๕๑๑,๒๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน

๖๑,๗๗๙,๒๐๐

บาท

๑๕๙,๘๕๕,๗๓๒,๐๐๐

บาท

(๒) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๙. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รวม

๓๓๑,๑๖๖,๗๐๐

บาท คือ

๓๓๑,๑๖๖,๗๐๐

บาท

๗๒๔,๕๑๗,๐๐๐

บาท คือ

๗๒๔,๕๑๗,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังที่ยั่งยืน
๑๐. สํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
ดําเนินนโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
มาตรา

๘ งบประมาณรายจ า ยของกระทรวงการต า งประเทศ ให ตั้ ง เป น จํ า นวน

๗,๕๘๗,๓๓๘,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงการตางประเทศ
รวม
๗,๕๘๗,๓๓๘,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
๗,๕๘๗,๓๓๘,๓๐๐ บาท
มาตรา ๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใหตั้งเปนจํานวน
๓,๖๕๖,๙๓๑,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
รวม
๔๕๗,๕๑๑,๓๐๐ บาท คือ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ และ
ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๑๑๙,๗๓๗,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๓๓๗,๗๗๓,๙๐๐ บาท
๒. สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
รวม
๖๙๖,๖๔๐,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ และ
ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๖๙๖,๖๔๐,๙๐๐ บาท
๓. สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว
รวม
๖๘๕,๕๕๖,๓๐๐ บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๖๘๕,๕๕๖,๓๐๐ บาท
๔. สถาบันการพลศึกษา
รวม
๑,๘๑๗,๒๒๒,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
เรงรัดปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
๑,๘๑๗,๒๒๒,๙๐๐ บาท
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และหนวยงานในกํากับ ใหตั้งเปนจํานวน ๙,๑๒๙,๗๙๗,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
รวม
๑,๖๐๐,๑๖๕,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณเสริมสราง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๑,๕๑๓,๐๙๓,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณพัฒนา
และเสริมสรางโอกาสใหแก
กลุมคนพิการและผูดอยโอกาส
๘๗,๐๗๒,๔๐๐ บาท
๒. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
รวม
๔,๖๒๗,๑๙๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
เรงรัดปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
๑๓๒,๐๕๗,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณเสริมสราง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๓,๖๙๑,๖๒๕,๙๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณพัฒนา
และเสริมสรางโอกาสใหแก
กลุมคนพิการและผูดอยโอกาส
(๔) แผนงบประมาณ
เตรียมความพรอมใหผูสูงอายุ
เปนทรัพยากรที่มีคุณคา
๓. สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
(๒) แผนงบประมาณ
พัฒนาและเสริมสราง
โอกาสใหแกกลุมคนพิการ
และผูดอยโอกาส
(๓) แผนงบประมาณ
เตรียมความพรอมใหผูสูงอายุ
เปนทรัพยากรที่มีคุณคา
๔. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ
และผูสูงอายุ
(๑) แผนงบประมาณ
เรงรัดปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

รวม

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๖๐๖,๖๓๖,๘๐๐

บาท

๑๙๖,๘๗๒,๖๐๐

บาท

๒๘๙,๖๒๐,๔๐๐

บาท คือ

๖๑,๒๔๖,๖๐๐

บาท

๕๗,๖๓๗,๒๐๐

บาท

๑๗๐,๗๓๖,๖๐๐

บาท

๕๘๒,๘๑๙,๐๐๐

บาท คือ

๔๖,๑๙๗,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณเสริมสราง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม

๑๙๕,๔๒๔,๖๐๐

บาท

๑๙๒,๖๕๕,๗๐๐

บาท

๑๔๘,๕๔๑,๒๐๐

บาท

๒,๐๓๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท คือ

๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

(๓) แผนงบประมาณ
พัฒนาและเสริมสราง
โอกาสใหแกกลุมคนพิการ
และผูดอยโอกาส
(๔) แผนงบประมาณ
เตรียมความพรอมใหผูสูงอายุ
เปนทรัพยากรที่มีคุณคา
๕. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน)

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
(๒) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
มาตรา ๑๑

งบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานในกํากับ

ใหตั้งเปนจํานวน ๖๕,๑๙๓,๒๗๗,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

รวม

๓,๔๑๑,๓๖๘,๖๐๐

บาท คือ

๑,๔๒๘,๐๓๖,๔๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๒. กรมชลประทาน
(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
(๒) แผนงบประมาณ
จัดการทรัพยากรน้ํา
๓. กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๔. กรมประมง
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
(๓) แผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑,๙๘๓,๓๓๒,๒๐๐
๓๕,๕๙๗,๕๗๗,๕๐๐

บาท
บาท คือ

๑๒,๙๔๕,๖๕๙,๔๐๐

บาท

รวม

๒๒,๖๕๑,๙๑๘,๑๐๐
๑,๐๓๓,๒๘๕,๒๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๑,๐๓๓,๒๘๕,๒๐๐
๒,๘๐๔,๓๑๙,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๑๖๒,๘๘๖,๗๐๐

บาท

๑,๖๐๗,๖๗๓,๐๐๐

บาท

๑,๐๓๓,๗๕๙,๓๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กรมปศุสัตว
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๖. กรมพัฒนาที่ดิน
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๗. กรมวิชาการเกษตร
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๘. กรมสงเสริมการเกษตร

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๔,๒๖๔,๐๓๒,๗๐๐

๒๖๙,๔๒๐,๓๐๐

รวม

๓,๙๙๔,๖๑๒,๔๐๐
๔,๒๙๕,๔๙๘,๗๐๐

๖๗๙,๒๒๒,๓๐๐

รวม

๓,๖๑๖,๒๗๖,๔๐๐
๒,๙๖๙,๗๒๙,๑๐๐

๑๘๖,๑๕๑,๙๐๐

รวม

๒,๗๘๓,๕๗๗,๒๐๐
๔,๓๓๘,๖๙๙,๑๐๐

บาท คือ

บาท

บาท
บาท คือ

บาท

บาท
บาท คือ

บาท

บาท
บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๙. กรมสงเสริมสหกรณ
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๑๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๑๑. สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑)

๓,๓๔๔,๓๗๓,๐๐๐

บาท

๙๙๔,๓๒๖,๑๐๐
๒,๖๗๘,๕๘๗,๑๐๐

บาท
บาท คือ

๒,๖๒๓,๕๓๗,๑๐๐

บาท

๕๕,๐๕๐,๐๐๐

บาท

๑,๗๘๐,๗๔๘,๖๐๐

บาท คือ

๑,๗๘๐,๗๔๘,๖๐๐

บาท

๒๕๙,๓๗๑,๕๐๐

บาท คือ

๒๕๙,๓๗๑,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๒. สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
รวม
๕๒๗,๐๗๘,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๕๒๗,๐๗๘,๗๐๐ บาท
๑๓. กรมการขาว
รวม
๑,๐๕๐,๔๒๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๑,๐๕๐,๔๒๒,๐๐๐ บาท
๑๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
รวม
๑๘๒,๕๕๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๑๘๒,๕๕๙,๘๐๐ บาท
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคม ใหตั้งเปนจํานวน ๖๕,๖๗๙,๗๖๘,๙๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
รวม
๓๒๗,๑๖๘,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ
๓๒๗,๑๖๘,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ
๓. กรมการขนสงทางบก
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ
๔. กรมการขนสงทางอากาศ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ
๕. กรมทางหลวง
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ
๖. กรมทางหลวงชนบท
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

รวม

๓,๗๒๓,๔๙๒,๗๐๐

บาท คือ

รวม

๓,๗๒๓,๔๙๒,๗๐๐
๒,๒๙๘,๙๕๑,๗๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๒,๒๙๘,๙๕๑,๗๐๐
๙๐๗,๓๔๐,๘๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๙๐๗,๓๔๐,๘๐๐
๔๐,๕๘๓,๒๒๗,๔๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๔๐,๕๘๓,๒๒๗,๔๐๐
๑๗,๓๐๔,๓๗๒,๙๐๐

บาท
บาท คือ

๑๗,๓๐๔,๓๗๒,๙๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๗. สํานักงานนโยบายและแผน
การขนสงและจราจร
รวม
๕๓๕,๒๑๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบเครือขาย
การขนสง และระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ
๕๓๕,๒๑๕,๔๐๐ บาท
มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหตั้ง
เปนจํานวน ๑๘,๘๑๙,๒๘๕,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม
๑,๐๑๖,๕๑๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๘๙๖,๖๖๔,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
คุมครองและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๑๙,๘๕๑,๘๐๐ บาท
๒. กรมควบคุมมลพิษ
รวม
๕๓๕,๓๑๕,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
ควบคุมมลพิษจากขยะ
น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ
กลิ่น สารระเหย และเสียง
๕๓๕,๓๑๕,๖๐๐ บาท
๓. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
รวม
๑,๐๓๙,๐๑๐,๑๐๐ บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

๔.

๕.

๖.

๗.

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณ
สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงบประมาณ
คุมครองและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กรมทรัพยากรธรณี
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรน้ํา
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
จัดการทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
จัดการทรัพยากรน้ํา
กรมปาไม
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงบประมาณ
คุมครองและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙๖๗,๕๔๙,๓๐๐

บาท

๗๑,๔๖๐,๘๐๐
๕๐๘,๔๕๖,๒๐๐

บาท
บาท คือ

๕๐๘,๔๕๖,๒๐๐
๒,๕๘๔,๒๙๓,๓๐๐

บาท
บาท คือ

๒,๕๘๔,๒๙๓,๓๐๐
๑,๐๐๙,๐๙๒,๓๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๐๐๙,๐๙๒,๓๐๐
๒,๖๒๖,๖๗๒,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๒,๕๒๗,๗๖๙,๐๐๐

บาท

๙๘,๙๐๓,๔๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘. กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สงเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
๙. กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงบประมาณ
คุมครองและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๐. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม
(๑) แผนงบประมาณ
สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงบประมาณ
คุมครองและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔๙๔,๒๔๒,๙๐๐

บาท คือ

๔๙๔,๒๔๒,๙๐๐

บาท

๘,๗๐๙,๗๕๘,๒๐๐

บาท คือ

๘,๕๙๕,๓๗๗,๗๐๐

บาท

๑๑๔,๓๘๐,๕๐๐

บาท

๒๙๕,๙๒๘,๖๐๐

บาท คือ

๒๖๓,๑๙๒,๒๐๐

บาท

๓๒,๗๓๖,๔๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
หนวยงานในกํากับ ใหตั้งเปนจํานวน ๓,๘๔๕,๔๒๔,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
๑,๔๒๖,๒๘๔,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
๗๗๓,๐๒๔,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๓๔๗,๐๙๒,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงบประมาณ
สรางระบบการเตรียมพรอม
ดูแล และรักษาความปลอดภัย
จากภัยคุกคามของการกอการราย
ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
๓๐๖,๑๖๗,๔๐๐ บาท
๒. กรมอุตุนิยมวิทยา
รวม
๑,๑๘๙,๙๒๙,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
สรางระบบการเตรียมพรอม
ดูแล และรักษาความปลอดภัย
จากภัยคุกคามของการกอการราย
๑,๑๘๙,๙๒๙,๔๐๐ บาท
ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
๓. สํานักงานสถิติแหงชาติ
รวม
๘๑๕,๒๒๗,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
๘๑๕,๒๒๗,๗๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
รวม
๔๑๓,๙๘๓,๗๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางประสิทธิภาพแหงชาติ
๔๑๓,๙๘๓,๗๐๐
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจายของกระทรวงพลังงานและหนวยงานในกํากับ
จํานวน ๒,๔๖๕,๒๗๒,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
รวม
๔๑๔,๒๑๒,๑๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
สรางความมั่นคงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน
๔๑๔,๒๑๒,๑๐๐
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รวม
๑๙๕,๑๔๘,๘๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
สรางความมั่นคงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน
๑๙๕,๑๔๘,๘๐๐
๓. กรมธุรกิจพลังงาน
รวม
๒๙๓,๗๒๙,๖๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
สรางความมั่นคงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน
๒๙๓,๗๒๙,๖๐๐
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน
รวม
๑,๔๗๘,๘๖๑,๒๐๐

บาท คือ
บาท
ใหตั้งเปน

บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
สรางความมั่นคงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน

๑,๔๗๘,๘๖๑,๒๐๐

บาท

๕. สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

รวม

๖๕,๑๑๖,๖๐๐

บาท คือ

๖๕,๑๑๖,๖๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
สรางความมั่นคงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน
๖. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องคการมหาชน)

รวม

๑๘,๒๐๓,๗๐๐

บาท คือ

๑๘,๒๐๓,๗๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
สรางความมั่นคงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจายของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานในกํากับ ใหตั้งเปน
จํานวน ๖,๑๕๒,๗๒๖,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย

รวม

๑,๑๕๒,๕๑๖,๖๐๐

บาท คือ

๘๓๕,๓๗๒,๕๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณ
ดําเนินนโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๒. กรมการคาตางประเทศ

รวม

๓๑๗,๑๔๔,๑๐๐

บาท

๓๙๐,๙๖๙,๘๐๐

บาท คือ

๓๙๐,๙๖๙,๘๐๐

บาท

๗๐๙,๓๘๑,๓๐๐

บาท คือ

๗๐๙,๓๘๑,๓๐๐

บาท

๒๖๗,๙๖๗,๒๐๐

บาท คือ

๒๖๗,๙๖๗,๒๐๐

บาท

๓๗๔,๖๓๗,๙๐๐

บาท คือ

๓๗๔,๖๓๗,๙๐๐

บาท

๑๘๙,๕๓๑,๘๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๓. กรมการคาภายใน

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๔. กรมการประกันภัย

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๕. กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

รวม

(๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
๖. กรมทรัพยสินทางปญญา

รวม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๗. กรมพัฒนาธุรกิจการคา

รวม

๑๘๙,๕๓๑,๘๐๐

บาท

๔๓๖,๐๗๓,๘๐๐

บาท คือ

๔๓๖,๐๗๓,๘๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๘. กรมสงเสริมการสงออก

รวม

๒,๓๖๑,๘๐๗,๒๐๐

บาท คือ

๒,๓๖๑,๘๐๗,๒๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๙. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ
(องคการมหาชน)

รวม

๑๘๕,๐๐๕,๐๐๐

บาท คือ

๑๘๕,๐๐๕,๐๐๐

บาท

๘๔,๘๓๕,๔๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)

รวม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๘๔,๘๓๕,๔๐๐
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในกํากับ
จํานวน ๑๙๐,๙๓๐,๑๔๕,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวม
๓,๖๘๕,๖๔๒,๓๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๕๑,๙๘๔,๐๐๐
(๒) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๓,๕๕๕,๗๒๗,๘๐๐
(๓) แผนงบประมาณ
กระจายอํานาจและสงเสริม
ประสิทธิภาพองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๑๙,๕๕๕,๙๐๐
(๔) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
๓๙,๑๖๗,๑๐๐
(๕) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๙,๒๐๗,๕๐๐
๒. กรมการปกครอง
รวม ๒๓,๕๗๘,๐๓๖,๔๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๕๙,๔๒๒,๐๐๐

บาท
ใหตั้งเปน

บาท คือ

บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ

๑๙,๗๗๓,๖๒๖,๑๐๐

บาท

๒,๕๔๙,๙๒๖,๑๐๐

บาท

๑,๑๙๕,๐๖๒,๒๐๐

บาท

๓,๒๕๕,๖๐๐,๙๐๐

บาท คือ

๓,๒๕๕,๖๐๐,๙๐๐

บาท

๔,๗๖๙,๑๙๓,๒๐๐

บาท คือ

๑,๑๕๒,๐๕๔,๙๐๐

บาท

๓๒๐,๐๑๒,๒๐๐

บาท

๗๔,๔๗๔,๒๐๐

บาท

๓,๒๒๒,๖๕๑,๙๐๐

บาท

(๓) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๔) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.

กรมการพัฒนาชุมชน

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๔.

กรมที่ดิน

รวม

(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
(๒) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๓) แผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๔) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๑) แผนงบประมาณ
สรางระบบการเตรียมพรอม
ดูแล และรักษาความปลอดภัย
จากภัยคุกคามของการกอการราย
ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๑) แผนงบประมาณ
จัดการทรัพยากรน้ํา
(๒) แผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๗. กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
(๑) แผนงบประมาณ
กระจายอํานาจและสงเสริม
ประสิทธิภาพองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๘. กรุงเทพมหานคร
(๑) แผนงบประมาณ
กระจายอํานาจและสงเสริม
ประสิทธิภาพองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

รวม

๒,๑๘๔,๙๗๒,๘๐๐

บาท คือ

รวม

๒,๑๘๔,๙๗๒,๘๐๐
๔,๑๔๘,๐๒๘,๗๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๘๖๙,๘๘๖,๘๐๐

บาท

๒,๒๗๘,๑๔๑,๙๐๐

บาท

รวม

๑๓๒,๕๔๓,๖๑๑,๐๐๐

บาท คือ

รวม

๑๓๒,๕๔๓,๖๑๑,๐๐๐
๑๕,๐๖๔,๙๐๐,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๑๕,๐๖๔,๙๐๐,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙. เมืองพัทยา
รวม
๑,๗๐๐,๑๖๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
กระจายอํานาจและสงเสริม
ประสิทธิภาพองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๑,๗๐๐,๑๖๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจายของกระทรวงยุติธรรม ใหตั้งเปนจํานวน ๑๔,๔๕๑,๖๐๓,๔๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
รวม
๖๑๔,๕๐๐,๔๐๐ บาท คือ
กระทรวงยุติธรรม
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๕๙๙,๕๐๐,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กรมคุมประพฤติ
รวม
๑,๒๓๓,๙๓๓,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๖๓๒,๒๐๘,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๖,๖๐๒,๕๐๐ บาท
(๓) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๕๙๕,๑๒๓,๑๐๐ บาท
๓. กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ
รวม
๔๑๓,๘๒๘,๙๐๐ บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๒) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
กรมบังคับคดี
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๒) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
กรมราชทัณฑ
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๒) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

รวม

รวม

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔๐๔,๖๕๑,๔๐๐

บาท

๙,๑๗๗,๕๐๐
๖๒๑,๓๓๘,๓๐๐

บาท
บาท คือ

๖๒๑,๓๓๘,๓๐๐

บาท

๑,๒๖๑,๐๑๗,๘๐๐

บาท คือ

๑,๒๒๐,๐๘๗,๔๐๐

บาท

๔๐,๙๓๐,๔๐๐
๗,๓๙๘,๓๙๖,๙๐๐

บาท
บาท คือ

๗,๓๑๑,๓๘๐,๓๐๐

บาท

รวม

๘๗,๐๑๖,๖๐๐
๗๐๑,๖๒๒,๖๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๗๐๑,๖๒๒,๖๐๐
๙๗,๒๓๕,๓๐๐

บาท
บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๙๗,๒๓๕,๓๐๐ บาท
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร
รวม
๑๘๙,๓๗๔,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๑๘๙,๓๗๔,๘๐๐ บาท
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
รวม
๑,๙๒๐,๓๕๔,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๑,๙๒๐,๓๕๔,๖๐๐ บาท
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจายของกระทรวงแรงงาน ใหตั้งเปนจํานวน ๒๖,๑๖๒,๕๒๕,๙๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
รวม
๑,๑๖๗,๐๖๐,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
๕,๐๐๙,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
เตรียมความพรอมใหผูสูงอายุ
เปนทรัพยากรที่มีคุณคา
๘,๓๐๗,๖๐๐ บาท
(๓) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๖๒๑,๒๘๒,๔๐๐ บาท
(๔) แผนงบประมาณเสริมสราง
ประสิทธิภาพแหงชาติ
๒๕๔,๖๔๕,๙๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) แผนงบประมาณ
ดําเนินนโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๒. กรมการจัดหางาน
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
๓. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณเสริมสราง
ประสิทธิภาพแหงชาติ
(๓) แผนงบประมาณพัฒนา
ระบบเครือขายการขนสง
และระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการ
(๔) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๔. กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน

รวม

รวม

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๒๗๗,๘๑๕,๐๐๐
๙๖๙,๗๕๙,๓๐๐

บาท
บาท คือ

๘๓๘,๘๒๔,๙๐๐

บาท

๑๓๐,๙๓๔,๔๐๐
๑,๕๐๕,๗๔๖,๘๐๐

บาท
บาท คือ

๒๗๗,๖๒๔,๕๐๐

บาท

๑,๐๘๐,๘๖๗,๓๐๐

บาท

๖๓,๖๐๐,๐๐๐

บาท

๘๓,๖๕๕,๐๐๐

บาท

๙๓๐,๒๙๙,๗๐๐

บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
๖๔๐,๔๘๔,๔๐๐
(๒) แผนงบประมาณ
ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคบริการและการคา
๒๘๙,๘๑๕,๓๐๐
๕. สํานักงานประกันสังคม
รวม
๒๑,๕๘๙,๖๕๙,๓๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
๒๑,๕๘๙,๖๕๙,๓๐๐
มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานในกํากับ
จํานวน ๔,๓๗๑,๐๙๕,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๑,๐๓๐,๘๐๒,๗๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๑,๐๓๐,๘๐๒,๗๐๐
๒. กรมการศาสนา
รวม
๒๙๕,๔๐๒,๖๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๒๙๕,๔๐๒,๖๐๐
๓. กรมศิลปากร
รวม
๒,๓๗๐,๓๐๙,๒๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๒,๓๗๐,๓๐๙,๒๐๐

บาท

บาท
บาท คือ

บาท
ใหตั้งเปน

บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔. สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
รวม
๕๐๔,๖๕๖,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๕๐๔,๖๕๖,๔๐๐ บาท
๕. สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
รวม
๑๐๙,๕๙๕,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๑๐๙,๕๙๕,๑๐๐ บาท
๖. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการมหาชน)
รวม
๖๐,๓๒๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๖๐,๓๒๙,๘๐๐ บาท
มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงาน
ในกํากับ ใหตั้งเปนจํานวน ๘,๓๔๙,๙๗๐,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวม
๒,๗๗๓,๓๑๔,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
๖๐๕,๔๐๐,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๒,๑๖๗,๙๑๓,๕๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมวิทยาศาสตรบริการ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๓. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(๑) แผนงบประมาณพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา
(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๕. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา

รวม

รวม

รวม

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๔๕๓,๐๔๙,๒๐๐

บาท คือ

๓๑๖,๕๗๕,๙๐๐

บาท

๑๓๖,๔๗๓,๓๐๐
๒๓๑,๐๖๙,๑๐๐

บาท
บาท คือ

๒๐๓,๙๖๑,๘๐๐

บาท

๒๗,๑๐๗,๓๐๐

บาท

๓,๖๐๖,๐๓๕,๖๐๐

บาท คือ

๖๗๓,๔๑๑,๓๐๐

บาท

๒,๙๓๒,๖๒๔,๓๐๐

บาท

๗๖๕,๘๓๓,๒๐๐

บาท คือ

๗๐๒,๑๔๗,๒๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๖๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท
๖. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
รวม
๕๒๐,๖๖๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
๓๓๒,๖๖๓,๑๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๘๘,๐๐๖,๒๐๐ บาท
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในกํากับ ใหตั้ง
เปนจํานวน ๓๐๑,๐๘๕,๑๕๘,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
รวม ๒๓,๙๘๒,๕๓๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวติ
๒๓,๘๙๙,๕๐๓,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงบประมาณ
บริหารจัดการภาครัฐ
๑๐,๙๑๖,๕๐๐ บาท
(๓) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๗๒,๑๑๗,๔๐๐ บาท
๒. สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
รวม
๒๓๒,๕๕๒,๓๐๐ บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
๓. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๔. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๓) แผนงบประมาณ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๒๓๒,๕๕๒,๓๐๐

บาท

๑๙๐,๓๔๑,๗๑๐,๓๐๐

บาท คือ

๑๙๐,๒๐๖,๔๖๒,๓๐๐

บาท

๑๓๕,๒๔๘,๐๐๐

บาท

๖,๔๕๗,๑๕๗,๖๐๐

บาท คือ

๔,๗๑๒,๕๗๓,๗๐๐

บาท

๘๓๙,๒๙๔,๕๐๐

บาท

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๘๐๕,๒๘๙,๔๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๓,๕๔๕,๓๕๑,๑๐๐

บาท คือ

๓,๒๙๐,๓๔๕,๐๐๐

บาท

๓,๒๖๘,๐๐๐

บาท

๔,๒๓๒,๕๐๐

บาท

๒๔๗,๕๐๕,๖๐๐
๒,๘๗๗,๐๕๔,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๒,๔๓๙,๓๙๙,๐๐๐

บาท

๔,๙๔๙,๙๐๐

บาท

๔๓๒,๗๐๕,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗. มหาวิทยาลัยขอนแกน
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๓,๒๑๐,๕๒๔,๑๐๐

บาท คือ

๒,๔๒๗,๑๒๘,๑๐๐

บาท

๒,๐๕๘,๒๐๐

บาท

๖๔๘,๐๕๗,๐๐๐

บาท

๑๓๓,๒๘๐,๘๐๐
๓,๓๗๙,๓๙๐,๖๐๐

บาท
บาท คือ

๒,๕๔๑,๕๖๗,๙๐๐

บาท

๓,๖๒๖,๕๐๐

บาท

๖๖๘,๖๙๑,๖๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. มหาวิทยาลัยทักษิณ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๖๕,๕๐๔,๖๐๐
๗๑๖,๓๒๕,๖๐๐

บาท
บาท คือ

๖๗๕,๘๑๗,๔๐๐

บาท

๒๑,๓๖๕,๗๐๐

บาท

๑๙,๑๔๒,๕๐๐
๒,๒๓๑,๒๑๓,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๙๖๔,๖๙๕,๙๐๐

บาท

๑,๒๐๐,๐๐๐

บาท

๑๘๖,๒๓๐,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๒. มหาวิทยาลัยบูรพา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๗๙,๐๘๖,๖๐๐
๑,๘๓๓,๔๗๔,๖๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๗๗๔,๙๖๘,๘๐๐

บาท

๑๒,๔๘๐,๐๐๐

บาท

๑๔,๕๖๒,๘๐๐

บาท

๓๑,๔๖๓,๐๐๐
๙๑๐,๘๑๙,๗๐๐

บาท
บาท คือ

๗๙๙,๐๖๐,๖๐๐

บาท

๒,๑๔๑,๘๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๓. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๔. มหาวิทยาลัยมหิดล
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๒๒,๗๓๐,๐๐๐

บาท

๘๖,๘๘๗,๓๐๐
๘๔๖,๙๓๐,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๘๑๗,๙๒๑,๐๐๐

บาท

๑๐,๒๖๔,๐๐๐

บาท

๑๘,๗๔๕,๐๐๐
๘,๑๔๙,๕๖๐,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๔,๕๑๒,๓๒๕,๒๐๐

บาท

๗๗๑,๑๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๕. มหาวิทยาลัยแมโจ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
อนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๖. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณ
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓,๒๙๐,๓๒๖,๕๐๐

๓๔๖,๑๓๗,๖๐๐
๗๓๔,๕๔๗,๘๐๐

บาท

บาท
บาท คือ

๗๐๓,๗๑๕,๐๐๐

บาท

๑,๔๔๙,๕๐๐

บาท

๒๙,๓๘๓,๓๐๐
๑,๑๗๗,๕๘๐,๖๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๑๔๘,๐๗๘,๐๐๐

บาท

๒๙,๕๐๒,๖๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๗. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

รวม

๒,๑๒๔,๓๐๕,๐๐๐

บาท คือ

๑,๙๕๖,๗๗๕,๔๐๐

บาท

๓,๙๓๑,๕๐๐

บาท

๑๒๘,๔๒๕,๔๐๐

บาท

๓๕,๑๗๒,๗๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๑๘. มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวม

๑,๑๐๑,๕๖๒,๑๐๐

บาท คือ

๑,๐๓๘,๖๖๔,๖๐๐

บาท

๑๘,๕๕๒,๓๐๐

บาท

๔๔,๓๔๕,๒๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๓,๙๕๘,๕๕๗,๘๐๐

บาท คือ

๓,๒๑๐,๘๑๓,๓๐๐

บาท

๗,๘๔๘,๙๐๐

บาท

๖๘๒,๖๑๙,๒๐๐

บาท

๕๗,๒๗๖,๔๐๐

บาท

๖๓๓,๑๓๙,๑๐๐

บาท คือ

๖๑๘,๙๘๑,๘๐๐

บาท

๑,๐๘๖,๕๐๐

บาท

๑๓,๐๗๐,๘๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
(๔) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๒๐. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

รวม

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๒๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๒๓. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๖๑๐,๑๙๗,๕๐๐

บาท คือ

๕๗๕,๗๖๖,๔๐๐

บาท

๙,๙๒๕,๕๐๐

บาท

๒๔,๕๐๕,๖๐๐

บาท

๑,๐๔๙,๑๐๑,๓๐๐

บาท คือ

๙๙๑,๕๘๓,๙๐๐

บาท

๓,๔๘๗,๖๐๐

บาท

๕๔,๐๒๙,๘๐๐

บาท

๙๗๒,๔๗๖,๐๐๐

บาท คือ

๙๕๑,๗๖๖,๗๐๐

บาท

๒๐,๗๐๙,๓๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๒๕. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๒๖. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔๑๓,๖๕๘,๕๐๐

บาท คือ

๔๐๒,๙๙๗,๗๐๐

บาท

๑๐,๖๖๐,๘๐๐

บาท

๘๐๗,๒๔๘,๒๐๐

บาท คือ

๗๖๘,๕๑๖,๙๐๐

บาท

๑,๐๙๔,๗๐๐

บาท

๓๗,๖๓๖,๖๐๐
๕๔๑,๘๘๕,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๕๓๒,๓๓๑,๙๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๙,๐๕๓,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๒๘. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม
๒๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙๕๐,๑๐๘,๐๐๐

บาท คือ

๘๘๔,๘๕๙,๙๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๖๔,๒๔๘,๑๐๐
๕๙๐,๙๒๒,๖๐๐

บาท
บาท คือ

๕๘๒,๗๑๔,๔๐๐

บาท

๑,๖๖๘,๓๐๐

บาท

๖,๕๓๙,๙๐๐

บาท

๑,๑๔๙,๘๗๙,๗๐๐

บาท คือ

๑,๐๙๕,๑๑๘,๗๐๐

บาท

๓๙,๐๘๖,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๐. มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดงี าม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ
รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๕,๖๗๕,๐๐๐

บาท

๕๑๔,๐๘๗,๐๐๐

บาท คือ

๕๐๕,๓๑๗,๐๐๐

บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๖,๒๗๐,๐๐๐

บาท

๑๙๑,๒๒๙,๓๐๐

บาท คือ

๑๘๕,๕๐๘,๘๐๐

บาท

๔๙๕,๕๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

๑๕๓,๙๒๒,๙๐๐

บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๔๘,๔๐๒,๙๐๐

บาท

๒๙๕,๐๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

๒๖๔,๔๓๔,๐๐๐

บาท คือ

๒๖๐,๑๕๙,๘๐๐

บาท

๔๘๘,๑๐๐

บาท

๓,๗๘๖,๑๐๐

บาท

๒๘๗,๔๘๖,๘๐๐

บาท คือ

๒๗๘,๙๓๙,๘๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดงี าม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๘,๐๔๗,๐๐๐
๑๒๔,๑๘๓,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๑๒๑,๗๙๓,๔๐๐

บาท

๓๐๐,๐๐๐

บาท

๒,๐๙๐,๐๐๐
๒๕๔,๖๓๙,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๒๔๗,๐๐๑,๔๐๐

บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๖๓๗,๖๐๐
๔๐๙,๖๑๖,๓๐๐

๓๙๒,๒๐๖,๓๐๐

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๖,๙๑๐,๐๐๐
๒๓๐,๙๒๓,๓๐๐

บาท

บาท
บาท คือ

๒๒๕,๒๒๘,๕๐๐

บาท

๔๖๙,๘๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐
๒๕๐,๙๗๔,๕๐๐

บาท
บาท คือ

๒๔๕,๒๔๙,๕๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐
๒๔๙,๓๘๗,๒๐๐

บาท
บาท คือ

๒๔๖,๕๓๙,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒,๓๔๗,๗๐๐

บาท

๒๖๘,๙๓๕,๗๐๐

บาท คือ

๒๖๕,๖๘๐,๕๐๐

บาท

๑๐๐,๐๐๐

บาท

๓,๑๕๕,๒๐๐

บาท

๒๑๑,๔๖๖,๓๐๐

บาท คือ

๒๐๓,๒๖๕,๙๐๐

บาท

๙๘๙,๓๐๐

บาท

๗,๒๑๑,๑๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

รวม

๒๖๗,๒๒๕,๑๐๐

บาท คือ

๒๖๐,๗๒๘,๘๐๐

บาท

๔๙๒,๒๐๐

บาท

๖,๐๐๔,๑๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา

รวม

๒๙๑,๑๕๗,๖๐๐

บาท คือ

๒๘๔,๗๑๖,๕๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๙๔๑,๑๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

รวม

๑๘๔,๑๕๙,๐๐๐

บาท คือ

๑๘๑,๙๕๙,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๓๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๙๐๐,๐๐๐

บาท

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รวม

๓๓๘,๗๙๒,๖๐๐

บาท คือ

๓๓๓,๐๖๗,๖๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม

๑๘๖,๖๖๘,๙๐๐

บาท คือ

๑๘๐,๙๔๓,๙๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๒๙๘,๔๕๗,๒๐๐

บาท คือ

๒๙๒,๖๐๐,๐๐๐

บาท

๔๗๕,๐๐๐

บาท

๕,๓๘๒,๒๐๐
๒๕๕,๗๑๓,๘๐๐

บาท
บาท คือ

๒๔๙,๖๖๙,๙๐๐

บาท

๔๗๕,๐๐๐

บาท

๕,๕๖๘,๙๐๐

บาท

๒๖๗,๐๓๕,๑๐๐

บาท คือ

๒๖๐,๔๓๗,๘๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๙๙๕,๐๐๐

บาท

๕,๖๐๒,๓๐๐

บาท

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ

รวม

๒๔๓,๙๗๗,๐๐๐

บาท คือ

๒๓๗,๔๙๑,๙๐๐

บาท

๔๘๕,๖๐๐

บาท

๕,๙๙๙,๕๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รวม

๒๕๗,๔๓๙,๑๐๐

บาท คือ

๒๕๑,๒๓๙,๖๐๐

บาท

๔๙๙,๕๐๐

บาท

๕,๗๐๐,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓๓๕,๕๔๕,๗๐๐

บาท คือ

๓๒๒,๔๐๑,๐๐๐

บาท

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๘,๑๔๔,๗๐๐
๒๕๘,๖๔๑,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๒๕๒,๓๐๙,๔๐๐

บาท

๔๙๖,๕๐๐

บาท

๕,๘๓๕,๑๐๐

บาท

๒๐๔,๔๔๐,๐๐๐

บาท คือ

๑๙๘,๖๙๐,๙๐๐

บาท

๔๘๗,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๕,๒๖๑,๖๐๐
๑๓๑,๒๐๕,๓๐๐

บาท
บาท คือ

๑๒๗,๒๓๐,๐๐๐

บาท

๖๐๐,๐๐๐

บาท

๓,๓๗๕,๓๐๐

บาท

๒๑๗,๙๗๗,๙๐๐

บาท คือ

๒๐๘,๗๑๘,๖๐๐

บาท

๓,๑๒๕,๐๐๐

บาท

๖,๑๓๔,๓๐๐
๒๒๒,๖๔๒,๗๐๐

๒๑๗,๑๑๗,๗๐๐

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๓๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รวม

๒๗๐,๑๕๓,๖๐๐

บาท คือ

๒๖๓,๔๑๘,๔๐๐

บาท

๔๘๘,๕๐๐

บาท

๖,๒๔๖,๗๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

รวม

๑๓๕,๙๔๒,๕๐๐

บาท คือ

๑๓๓,๕๕๒,๕๐๐

บาท

๓๐๐,๐๐๐

บาท

๒,๐๙๐,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๒๔๒,๓๔๗,๐๐๐

บาท คือ

๒๓๓,๙๒๘,๓๐๐

บาท

๙๒๐,๔๐๐

บาท

๗,๔๙๘,๓๐๐
๓๐๗,๑๒๒,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๓๐๐,๖๓๖,๘๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๙๘๕,๖๐๐

บาท

๔๙๙,๕๑๐,๑๐๐

บาท คือ

๔๘๔,๒๑๐,๑๐๐

บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดงี าม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๓,๓๐๐,๐๐๐

บาท

๓๕๘,๓๔๐,๖๐๐

บาท คือ

๓๕๒,๖๒๓,๑๐๐

บาท

๔๙๒,๕๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

๒๕๘,๗๐๖,๗๐๐

บาท คือ

๒๕๓,๔๕๖,๗๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๔,๗๕๐,๐๐๐
๒๑๘,๕๐๐,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๒๑๒,๕๖๑,๑๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓๙๐,๐๐๐

บาท

๕,๕๔๘,๙๐๐

บาท

๑๗๙,๗๔๙,๖๐๐

บาท คือ

๑๖๙,๗๔๙,๖๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๙,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๖,๕๐๑,๘๐๐

บาท คือ

๒๗๐,๙๗๖,๘๐๐

บาท

๓๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๒๒๕,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๑. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓๓๔,๑๓๖,๘๐๐

บาท คือ

๓๒๘,๒๙๗,๖๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๓๓๙,๒๐๐

บาท

๒๕๑,๒๔๓,๒๐๐

บาท คือ

๒๔๓,๓๙๓,๒๐๐

บาท

๒๕๐,๐๐๐

บาท

๗,๖๐๐,๐๐๐
๑๒๘,๗๙๗,๗๐๐

บาท
บาท คือ

๑๒๗,๗๙๗,๗๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑,๐๓๐,๑๔๕,๐๐๐

บาท คือ

๙๘๗,๐๐๓,๗๐๐

บาท

๔,๑๗๔,๖๐๐

บาท

๓๘,๙๖๖,๗๐๐

บาท

๖๐๔,๒๕๒,๕๐๐

บาท คือ

๕๙๕,๘๒๗,๒๐๐

บาท

๑,๐๒๕,๕๐๐

บาท

๗,๓๙๙,๘๐๐

บาท

๖๒๗,๘๔๐,๕๐๐

บาท คือ

๖๑๐,๘๐๕,๒๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๒,๔๗๓,๓๐๐

บาท

๑๔,๕๖๒,๐๐๐

บาท

๗๑๘,๙๘๕,๕๐๐

บาท คือ

๗๑๐,๘๑๗,๙๐๐

บาท

๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๑๖๗,๖๐๐

บาท

๖๕๑,๑๑๙,๒๐๐

บาท คือ

๖๓๑,๕๓๓,๙๐๐

บาท

๗,๐๕๙,๐๐๐

บาท

๑๒,๕๒๖,๓๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๗๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙๖๕,๖๘๓,๕๐๐

บาท คือ

๙๑๒,๗๖๙,๐๐๐

บาท

๑,๙๒๐,๐๐๐

บาท

๕๐,๙๙๔,๕๐๐

บาท

๘๓๖,๙๑๒,๓๐๐

บาท คือ

๘๑๐,๘๑๓,๓๐๐

บาท

๑,๙๗๐,๐๐๐

บาท

๒๔,๑๒๙,๐๐๐

บาท

๖๑๒,๘๐๖,๔๐๐

บาท คือ

๕๙๗,๒๐๑,๔๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๘๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๘๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑,๙๕๐,๐๐๐

บาท

๑๓,๖๕๕,๐๐๐

บาท

๘๕๔,๘๐๘,๔๐๐

บาท คือ

๘๒๐,๙๓๖,๙๐๐

บาท

๓,๑๖๖,๓๐๐

บาท

๓๐,๗๐๕,๒๐๐

บาท

๓๗๑,๙๙๘,๑๐๐

บาท คือ

๓๖๖,๖๙๕,๐๐๐

บาท

๑,๙๒๒,๐๐๐

บาท

๓,๓๘๑,๑๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘๒. มหาวิทยาลัยนครพนม
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
(๓) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๘๓. สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
รวม
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๓) แผนงบประมาณพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
(๔) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
(๕) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๘๔. สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๔๖๐,๙๒๘,๒๐๐

บาท คือ

๔๕๕,๔๖๒,๖๐๐

บาท

๒,๕๖๖,๐๐๐

บาท

๒,๘๙๙,๖๐๐

บาท

๑๔,๘๐๐,๐๕๖,๓๐๐

บาท คือ

๑๔,๕๗๒,๑๘๓,๑๐๐

บาท

๓๙,๙๓๑,๕๐๐

บาท

๖,๑๐๐,๘๐๐

บาท

๖๙,๖๗๐,๙๐๐

บาท

๑๑๒,๑๗๐,๐๐๐

บาท

๑,๑๙๘,๔๔๖,๖๐๐

บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

๘๕.

๘๖.

๘๗.

๘๘.

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(๒) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
สถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓๕๑,๒๘๔,๐๐๐

บาท

รวม

๘๔๗,๑๖๒,๖๐๐
๒๓๓,๕๐๗,๙๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๒๓๓,๕๐๗,๙๐๐
๑๙๐,๐๗๔,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๑๙๐,๐๗๔,๔๐๐

บาท

๑๓๘,๖๑๓,๘๐๐

บาท คือ

๑๓๘,๖๑๓,๘๐๐

บาท

รวม

รวม

๔๒,๐๕๖,๖๐๐

บาท คือ

๔๒,๐๕๖,๖๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๘๙. สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน)
รวม
๓๘๓,๗๓๖,๕๐๐
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
๓๘๓,๗๓๖,๕๐๐
มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในกํากับ
จํานวน ๖๕,๔๓๔,๗๘๕,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๕๑,๖๒๖,๘๖๓,๓๐๐
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๕๑,๔๒๒,๕๔๘,๓๐๐
(๒) แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๖๓,๒๑๐,๑๐๐
(๓) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๔๑,๑๐๔,๙๐๐
๒. กรมการแพทย
รวม
๓,๔๘๑,๑๗๘,๕๐๐
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๓,๑๗๔,๒๙๐,๘๐๐

บาท คือ

บาท
ใหตั้งเปน

บาท คือ

บาท
บาท

บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๓. กรมควบคุมโรค
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๔. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๕. กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
(๒) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๓๐๖,๘๘๗,๗๐๐
๓,๓๗๙,๑๐๔,๕๐๐

บาท
บาท คือ

๓,๓๗๙,๑๐๔,๕๐๐

บาท

รวม

๑๕๑,๖๒๕,๗๐๐

บาท คือ

รวม

๑๕๑,๖๒๕,๗๐๐
๙๐๘,๓๙๓,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๘๕๓,๑๓๕,๔๐๐

บาท

๕๕,๒๕๗,๖๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๗๓๑,๙๐๓,๖๐๐

บาท คือ

(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา

๗๒๓,๗๒๖,๖๐๐

บาท

๘,๑๗๗,๐๐๐

บาท

(๒) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๗. กรมสุขภาพจิต

รวม

๑,๙๑๗,๔๓๓,๖๐๐

บาท คือ

๑,๘๐๙,๐๕๐,๔๐๐

บาท

๑๐๘,๓๘๓,๒๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณปรับปรุง
และพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
(๒) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๘. กรมอนามัย

รวม

๑,๖๕๒,๗๒๒,๗๐๐

บาท คือ

๑,๖๕๒,๗๒๒,๗๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
รวม
๖๕๗,๔๔๑,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๖๕๗,๔๔๑,๕๐๐ บาท
๑๐. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รวม
๑๒๐,๔๖๔,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๑๒๐,๔๖๔,๙๐๐ บาท
๑๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
รวม
๘๐๗,๖๕๔,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๘๐๗,๖๕๔,๐๐๐ บาท
มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงอุตสาหกรรม ใหตั้งเปนจํานวน ๕,๐๘๐,๙๖๒,๘๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๑,๒๐๕,๕๒๗,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๑,๒๐๕,๕๒๗,๗๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๓. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๕. สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๖. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

รวม

๕๓๒,๗๖๐,๐๐๐

บาท คือ

รวม

๕๓๒,๗๖๐,๐๐๐
๑,๐๒๐,๗๑๗,๗๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๐๒๐,๗๑๗,๗๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

๓๐๕,๕๒๒,๗๐๐

บาท คือ

๓๐๕,๕๒๒,๗๐๐

บาท

๑๘๐,๒๕๐,๗๐๐

บาท คือ

๑๘๐,๒๕๐,๗๐๐

บาท

๖๗๔,๒๑๓,๔๐๐

บาท คือ

๖๗๔,๒๑๓,๔๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๗. สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
รวม
๕๓๓,๖๗๒,๗๐๐
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๕๓๓,๖๗๒,๗๐๐
๘. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
รวม
๖๒๘,๒๙๗,๙๐๐
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๖๒๘,๒๙๗,๙๐๐
มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจายของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือทบวง ใหตั้งเปนจํานวน ๗๘,๙๐๑,๔๖๗,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักราชเลขาธิการ
รวม
๖๑๖,๑๑๓,๘๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
๖๑๖,๑๑๓,๘๐๐
๒. สํานักพระราชวัง
รวม
๒,๐๘๖,๓๑๐,๐๐๐
(๑) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
๒,๐๘๖,๓๑๐,๐๐๐
๓. สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
รวม
๓,๓๑๑,๔๔๖,๕๐๐
(๑) แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
๓,๓๑๑,๔๔๖,๕๐๐

บาท คือ

บาท
บาท คือ

บาท
กระทรวง
บาท คือ
บาท
บาท คือ
บาท
บาท คือ

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๕. สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
(๑) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๖. ราชบัณฑิตยสถาน
(๑) แผนงบประมาณอนุรักษ
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
(๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๗๙,๒๔๓,๗๐๐

บาท คือ

๗๙,๒๔๓,๗๐๐

บาท

รวม

๙๗๑,๒๕๖,๖๐๐

บาท คือ

รวม

๙๗๑,๒๕๖,๖๐๐
๑๑๔,๔๖๒,๒๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๑๑๔,๔๖๒,๒๐๐
๖๒,๕๑๐,๖๖๑,๗๐๐

บาท
บาท คือ

๖๕๗,๓๙๓,๗๐๐

บาท

๖๓,๕๖๒,๘๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงบประมาณบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(๔) แผนงบประมาณ
รักษาความมั่นคง
(๕) แผนงบประมาณสงเสริม
ความเขมแข็งและประสิทธิภาพ
ของกองทัพและตํารวจ
(๖) แผนงบประมาณเสริมสราง
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
(๗) แผนงบประมาณสรางระบบ
การเตรียมพรอม ดูแล และรักษา
ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ของการกอการราย ภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย
(๘) แผนงบประมาณปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
๘. สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
รวม
(๑) แผนงบประมาณสรางระบบ
การเตรียมพรอม ดูแล และรักษา
ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ของการกอการราย ภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๘,๙๕๖,๐๕๓,๐๐๐

บาท

๑,๒๘๙,๗๑๒,๓๐๐

บาท

๘,๑๓๘,๑๐๖,๐๐๐

บาท

๑,๕๔๑,๔๔๔,๕๐๐

บาท

๓,๔๑๓,๗๙๗,๖๐๐

บาท

๓๘,๔๕๐,๕๙๑,๘๐๐

บาท

๑๔๔,๐๖๒,๕๐๐

บาท คือ

๑๔๔,๐๖๒,๕๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๙. สํานักงานอัยการสูงสุด
รวม
๕,๐๓๕,๘๓๓,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการภาครัฐ
๕,๐๓๕,๘๓๓,๕๐๐ บาท
๑๐. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวม
๑,๑๔๕,๐๗๘,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
๑,๑๔๕,๐๗๘,๗๐๐ บาท
๑๑. สํานักงานเลขาธิการ
รวม
๒,๓๕๖,๖๑๒,๒๐๐ บาท คือ
สภาผูแทนราษฎร
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
๒,๓๕๖,๖๑๒,๒๐๐ บาท
๑๒. สถาบันพระปกเกลา
รวม
๒๖๔,๓๒๑,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
๒๖๔,๓๒๑,๐๐๐ บาท
๑๓. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
รวม
๒๖๖,๐๖๕,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการภาครัฐ
๒๖๖,๐๖๕,๔๐๐ บาท
มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ า ยของหน ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ ให ตั้ ง เป น จํ า นวน
๑๙,๓๘๔,๗๑๐,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
รวม
๕,๕๖๓,๑๓๑,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
๕,๕๖๓,๑๓๑,๔๐๐ บาท
๒. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
รวม
๑๒๑,๘๘๕,๑๐๐ บาท คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการภาครัฐ
สํานักงานศาลยุติธรรม
(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการภาครัฐ
สํานักงานศาลปกครอง
(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง
สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
(๑) แผนงบประมาณ
พัฒนาการเมือง

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

๑๒๑,๘๘๕,๑๐๐

บาท

รวม

๑๔๗,๖๓๔,๓๐๐

บาท คือ

รวม

๑๔๗,๖๓๔,๓๐๐
๑๙๗,๗๓๕,๐๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๑๙๗,๗๓๕,๐๐๐
๙,๘๐๘,๘๑๔,๓๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๙,๘๐๘,๘๑๔,๓๐๐
๑,๓๕๓,๒๘๔,๒๐๐

บาท
บาท คือ

๑,๓๕๓,๒๘๔,๒๐๐

บาท

รวม

รวม

๗๓๑,๑๖๓,๔๐๐

บาท คือ

๗๓๑,๑๖๓,๔๐๐

บาท

๑,๔๖๑,๐๖๒,๖๐๐

บาท คือ

๑,๔๖๑,๐๖๒,๖๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ ใหตั้งเปนจํานวน ๕๖,๒๐๙,๐๗๘,๗๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

รวม

๑๐,๘๐๗,๘๗๙,๘๐๐

บาท คือ

๑๐,๘๐๗,๘๗๙,๘๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณ
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
๒. ธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย

รวม

๗๘,๘๐๖,๐๐๐

บาท คือ

๗๘,๘๐๖,๐๐๐

บาท

๓๖,๖๙๓,๐๐๐

บาท คือ

๓๖,๖๙๓,๐๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณดําเนินนโยบาย
การตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
๓. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

รวม

(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๔. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

รวม

๓,๙๕๙,๖๑๗,๔๐๐

บาท คือ

๓,๙๕๙,๖๑๗,๔๐๐

บาท

(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕. การกีฬาแหงประเทศไทย
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๖. การเคหะแหงชาติ
(๑) แผนงบประมาณ
เสริมสรางความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
๗. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๘. องคการสวนยาง
(๑) แผนงบประมาณขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
(๒) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๙. สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

รวม

๓,๑๒๐,๐๕๐,๐๐๐

บาท คือ

รวม

๓,๑๒๐,๐๕๐,๐๐๐
๘,๓๗๕,๐๖๔,๐๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๘,๓๗๕,๐๖๔,๐๐๐
๓๐๙,๓๕๑,๕๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๓๐๙,๓๕๑,๕๐๐
๑,๑๐๑,๓๔๐,๐๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๙๗,๓๔๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๒๕,๔๔๓,๐๐๐

บาท คือ

๑,๐๒๕,๔๔๓,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. การทางพิเศษแหงประเทศไทย
(๑) แผนงบประมาณบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน
(๑) แผนงบประมาณพัฒนา
ระบบเครือขายการขนสง
และระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการ
๑๒. การรถไฟแหงประเทศไทย
(๑) แผนงบประมาณพัฒนา
ระบบเครือขายการขนสง
และระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการ
(๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ
๑๓. การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย
(๑) แผนงบประมาณพัฒนา
ระบบเครือขายการขนสง
และระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการ
(๒) แผนงบประมาณบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ
๑๔. องคการอุตสาหกรรมปาไม
(๑) แผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

รวม

๘,๔๐๓,๒๕๒,๐๐๐

บาท คือ

รวม

๘,๔๐๓,๒๕๒,๐๐๐
๓๕๒,๘๘๘,๕๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๓๕๒,๘๘๘,๕๐๐
๗,๕๙๒,๗๔๘,๔๐๐

บาท
บาท คือ

๕,๘๒๖,๑๘๔,๙๐๐

บาท

๑,๗๖๖,๕๖๓,๕๐๐

บาท

๕,๖๗๒,๑๕๖,๘๐๐

บาท คือ

๒,๒๖๘,๒๑๔,๖๐๐

บาท

๓,๔๐๓,๙๔๒,๒๐๐
๕๒,๐๑๖,๐๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

รวม

๕๒,๐๑๖,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕. องคการสวนพฤกษศาสตร
(๑) แผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงบประมาณคุมครองและ
ใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๑๖. องคการจัดการน้ําเสีย
(๑) แผนงบประมาณควบคุมมลพิษ
จากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง
กาซ กลิ่น สารระเหย และเสียง
๑๗. องคการสวนสัตว
(๑) แผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๘. การประปาสวนภูมิภาค
(๑) แผนงบประมาณจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
๑๙. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
(๑) แผนงบประมาณพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา

รวม

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๑๐๑,๒๘๘,๑๐๐

๘๐,๕๖๐,๙๐๐

บาท คือ

บาท

รวม

๒๐,๗๒๗,๒๐๐
๑๗๔,๒๐๐,๙๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๑๗๔,๒๐๐,๙๐๐
๖๔๖,๖๒๕,๐๐๐

บาท
บาท คือ

รวม

๖๔๖,๖๒๕,๐๐๐
๓,๒๐๓,๐๕๑,๐๐๐

บาท
บาท คือ

๓,๒๐๓,๐๕๑,๐๐๐

บาท

รวม

๖๘๔,๒๐๘,๕๐๐

บาท คือ

๒๑๘,๑๐๓,๙๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๔๖๖,๑๐๔,๖๐๐ บาท
๒๐. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ
รวม
๓๘๔,๕๕๖,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
๓๘๔,๕๕๖,๘๐๐ บาท
๒๑. องคการเภสัชกรรม
รวม
๗๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๗๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท
๒๒. การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
รวม
๔๙,๒๙๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงบประมาณปรับโครงสราง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ภาคบริการ
และการคา
๔๙,๒๙๒,๐๐๐ บาท
มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจายของสภากาชาดไทย ใหตั้งเปนจํานวน ๑,๙๑๐,๐๓๙,๐๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
(๑) แผนงบประมาณเรงรัด
ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
๔๐,๙๔๕,๘๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) แผนงบประมาณปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๑,๘๖๙,๐๙๓,๒๐๐ บาท
มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ า ยของกองทุ น และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ให ตั้ ง เป น จํ า นวน
๑๒๔,๘๒๘,๙๒๕,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ
๑๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
๒๔,๒๑๘,๕๕๗,๑๐๐ บาท
(๓) กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร
๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เงินทุนหมุนเวียนโรงงาน
เภสัชกรรมทหาร
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) เงินทุนหมุนเวียนโรงงาน
แบตเตอรี่
๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) เงินทุนหมุนเวียนโรงงาน
ฟอกหนัง
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) กองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) กองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) กองทุนคุมครองเด็ก
(๑๑) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ
(๑๒) กองทุนผูสูงอายุ
(๑๓) กองทุนจัดรูปที่ดิน
(๑๔) กองทุนพัฒนาสหกรณ
(๑๕) กองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร
(๑๖) กองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ
(๑๗) กองทุนสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
(๑๘) กองทุนยุติธรรม
(๑๙) กองทุนสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา
(๒๐) กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา
(๒๑) กองทุนสงเคราะหครูใหญ
และครูโรงเรียนเอกชน
(๒๒) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
วิทยาคารสงเคราะห
สําหรับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

(๒๓) กองทุนภูมิปญญา
แพทยแผนไทย

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๗๖,๕๙๘,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๔,๓๓๓,๓๓๘,๘๐๐

บาท

(๒๙) กองทุนกีฬามวย

๓๒,๒๓๐,๐๐๐

บาท

(๓๐) กองทุนสงเคราะหลูกจาง

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

(๒๔) กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
(๒๕) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(๒๖) กองทุนเพื่อการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา
(๒๗) กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
(๒๘) กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต

ให สํ า นั ก งบประมาณมี อํ า นาจจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยดั ง กล า วในวรรคก อ นให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายไดตามความจําเปน
ในกรณีจําเปน สํานักงบประมาณจะโอนรายจายรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการ
อื่นในมาตรานี้ก็ได
มาตรา ๓๐ ใหตั้งรายจายชดใชเงินคงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ เปนจํานวน ๓๕,๒๘๙,๓๗๒,๖๘๙.๗๒ บาท
มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจายเงินแผนดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะไดจัดสรรหรือตามที่จะไดมีการโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๓๒ ให น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน
๒. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่กําหนดใหตั้ง
รายจายชดใชเงินคงคลังตามที่ไดจายไปแลว

