




 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักการ

                     ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจํานวนไม่เกิน 
๒,๕๗๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
เป็นจํานวน ๒,๕๓๓,๐๓๔,๖๕๙,๘๐๐ บาท และเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง เป็นจํานวน ๔๑,๙๖๕,๓๔๐,๒๐๐ บาท

เหตุผล

                     ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
                     ๒. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ที่กําหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ชดใช้เงินคงคลังตามท่ีได้จ่ายไปแล้ว



 



 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….

(๑) ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒)

๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๓)

๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ร่าง
พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

........................................

........................................

........................................

            โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

           มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘”
           มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
           มาตรา ๓  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ตั้งเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น 
๒,๕๗๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและ
ต้อนรับประมุขต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้าง 
และพนักงานของรัฐ

           มาตรา ๔  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานัก
งบประมาณ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓๖๕,๐๘๔,๔๑๕,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๒

(๔)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

(๕) ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๖) ๗๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๗) ๑๔๔,๘๔๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๘)

๕,๐๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๙) ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

(๑๐) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๑) ๔๖,๖๑๑,๔๑๕,๙๐๐  บาท
(๑๒) ๘๐๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๔๖๙,๙๘๓,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๑๓๕,๙๔๖,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๔๓,๖๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒๒๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๘๑๕,๙๑๕,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๔๗,๕๒๑,๙๐๐  บาท
๒. รวม ๓,๐๕๒,๑๗๐,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๔๖,๗๔๐,๐๐๐  บาท

เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสมทบของลูกจ้างประจํา

ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณฉุีกเฉินหรือจําเป็น

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานของรัฐ

ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

           มาตรา ๕  งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๓๓,๗๓๗,๘๒๔,๑๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๓

 (๒) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓,๐๐๕,๔๓๐,๙๐๐  บาท

๓. รวม ๒๑๓,๑๓๕,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๕,๙๓๙,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 

การค้า และการลงทุน ๑๘๗,๑๙๖,๖๐๐  บาท
๔. รวม ๖,๙๒๖,๑๕๙,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๕,๖๔๓,๘๔๑,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๕๑๓,๘๙๗,๗๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๗๖๘,๔๑๙,๖๐๐  บาท

๕. รวม ๙๐๖,๙๔๗,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๙๐๖,๙๔๗,๘๐๐  บาท
๖. รวม ๖๐๖,๔๘๘,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ๖๐๖,๔๘๘,๔๐๐  บาท

๗. รวม ๘๒๘,๑๑๘,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๘๒๘,๑๑๘,๘๐๐  บาท
๘. รวม ๑๙๓,๑๘๙,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ๑๙๓,๑๘๙,๒๐๐  บาท

๙. รวม ๔๑๓,๐๐๘,๐๐๐  บาท  คือ

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

สํานักงบประมาณ

สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



๔

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๐,๒๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒๗,๘๒๓,๖๐๐  บาท

 (๓) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๓๖๔,๙๘๔,๔๐๐  บาท

๑๐. รวม ๒,๔๑๕,๒๔๐,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๕,๐๗๐,๙๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๔๙,๙๗๑,๕๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๒,๓๔๐,๑๙๗,๘๐๐  บาท
๑๑.

รวม ๕๕๒,๓๔๑,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๑๕๙,๗๑๘,๗๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๗๒,๔๑๔,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ๑๙,๕๙๐,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๓๐๐,๖๑๘,๕๐๐  บาท
๑๒. รวม ๓๐๗,๕๒๕,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒๑,๑๔๑,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๔,๕๗๖,๐๐๐  บาท

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



๕

 (๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๒๘๑,๘๐๘,๘๐๐  บาท

๑๓. รวม ๘๖๘,๘๗๙,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น

เศรษฐกิจและการลงทุน ๘๒๘,๕๙๐,๗๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๔๐,๒๘๙,๐๐๐  บาท
๑๔.

รวม ๘,๙๐๖,๔๗๘,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๘,๑๙๑,๑๘๑,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ ๕๒๗,๕๙๒,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๘๗,๗๐๕,๐๐๐  บาท
๑๕. รวม ๑,๕๖๗,๘๔๗,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๕๖๗,๘๔๗,๓๐๐  บาท
๑๖. รวม ๒๒๙,๗๙๓,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๒๙,๗๙๓,๘๐๐  บาท
๑๗.

รวม ๗๖๒,๒๘๕,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๗๖๒,๒๘๕,๐๐๐  บาท
๑๘.

รวม ๑,๑๐๗,๗๗๔,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น

เศรษฐกิจและการลงทุน ๑,๐๒๕,๓๖๘,๙๐๐  บาท

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



๖

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๘๒,๔๐๖,๐๐๐  บาท

๑๙.
รวม ๕๑๐,๒๐๗,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุน ๓๗๒,๐๔๗,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๑๓๘,๑๖๐,๐๐๐  บาท

๒๐.
รวม ๗๑๑,๕๓๔,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๗๑๑,๕๓๔,๕๐๐  บาท

๒๑.
รวม ๒๔,๓๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐  บาท

๒๒. รวม ๓๙๙,๑๕๕,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๙๙,๑๕๕,๕๐๐  บาท
๒๓. รวม ๗๖๕,๒๕๗,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุน ๖๕๑,๖๘๙,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๑๑๓,๕๖๘,๐๐๐  บาท

๑. รวม ๗,๗๗๖,๒๖๘,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๗,๕๖๗,๗๐๐  บาท

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

           มาตรา ๖  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๙๓,๔๙๙,๘๐๕,๕๐๐ บาท จําแนกดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม



๗

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๖,๙๖๕,๗๐๐  บาท

 (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๘๘๘,๗๙๔,๗๐๐  บาท

 (๔) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ๖,๘๕๐,๔๒๔,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒,๕๑๖,๖๐๐  บาท
๒. รวม ๖๒๒,๖๓๐,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๖๒๒,๖๓๐,๒๐๐  บาท

๓. รวม ๑๔,๘๑๑,๙๗๖,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๖,๒๔๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๘๑,๖๘๘,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ๑๔,๕๕๐,๗๒๓,๙๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๕๒,๘๒๔,๔๐๐  บาท
๔. รวม ๙๕,๙๒๐,๖๑๐,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๔๙๒,๔๓๔,๐๐๐  บาท

กองทัพบก

กรมราชองครักษ์

กองบัญชาการกองทัพไทย



๘

 (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๓๐๙,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๕) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ๙๔,๗๑๐,๘๖๙,๒๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๑๗,๘๐๗,๐๐๐  บาท
๕. รวม ๓๗,๕๘๗,๓๑๒,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๔,๑๒๔,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๖๙๒,๑๕๑,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๑๒,๒๔๖,๑๐๐  บาท
 (๕) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ๓๖,๘๑๑,๑๒๑,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๔๘,๖๖๙,๗๐๐  บาท
๖. รวม ๓๕,๗๐๗,๓๕๑,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๖๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒๕๓,๑๕๙,๕๐๐  บาท
 (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๓๕,๓๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ๓๕,๓๘๓,๐๖๒,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๔,๗๓๐,๓๐๐  บาท

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ



๙

๗.
รวม ๑,๐๗๓,๖๕๕,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ๑,๐๗๓,๖๕๕,๕๐๐  บาท

๑. รวม ๙๔๔,๕๘๙,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๙๔๔,๕๘๙,๗๐๐  บาท
๒. รวม ๓,๖๕๐,๗๘๗,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน ๓,๖๕๐,๗๘๗,๙๐๐  บาท

๓. รวม ๑,๖๑๙,๓๙๗,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๑,๖๑๙,๓๙๗,๙๐๐  บาท
๔. รวม ๓,๔๔๘,๒๑๙,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๓๕๑,๐๗๐,๖๐๐  บาท

 (๒) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน ๓,๐๙๗,๑๔๙,๒๐๐  บาท

๕. รวม ๔,๐๕๙,๓๖๓,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๔,๐๕๙,๓๖๓,๔๐๐  บาท
๖. รวม ๙,๒๙๗,๘๗๖,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน ๙,๒๙๗,๘๗๖,๕๐๐  บาท

๗. รวม ๑๔๖,๓๑๔,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๑๔๖,๓๑๔,๑๐๐  บาท

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

           มาตรา ๗  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๘๖,๓๓๖,๔๘๔,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



๑๐

๘. รวม ๑๖๑,๗๕๒,๒๖๖,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๑๐๔,๓๑๗,๖๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๕๘๘,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ ๑๖๑,๖๔๖,๓๖๐,๖๐๐  บาท

๙. รวม ๕๖๑,๕๙๖,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค

ให้เกิดความยั่งยืน ๕๕๓,๒๙๘,๘๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๒๙๗,๔๐๐  บาท

๑๐.
รวม ๘๕๖,๐๗๒,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ๘๕๖,๐๗๒,๓๐๐  บาท

๑. รวม ๘,๕๙๒,๙๕๙,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๘๑,๔๕๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๓๕,๒๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ๘,๔๗๖,๓๐๙,๐๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๑๖๑,๓๘๓,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๙๗,๘๑๑,๓๐๐  บาท

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

           มาตรา ๘  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๘,๕๙๒,๙๕๙,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

           มาตรา ๙  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๘,๓๐๒,๓๖๕,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๑๑

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๖๒๖,๑๔๓,๙๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ ๒๐๗,๔๒๘,๑๐๐  บาท

๒. รวม ๑,๖๗๓,๙๓๓,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๓๓,๓๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ ๑,๖๒๘,๙๓๓,๙๐๐  บาท
๓. รวม ๓,๐๖๘,๗๖๙,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุน ๗๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๓๘,๙๖๖,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๒,๙๔๕,๓๐๓,๙๐๐  บาท

 (๔) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๔. รวม ๒,๓๙๘,๒๗๘,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ ๒,๓๒๕,๕๖๖,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๗๒,๗๑๒,๑๐๐  บาท

กรมพลศึกษา

กรมการท่องเท่ียว

สถาบันการพลศึกษา

           มาตรา ๑๐  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และ
หน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๙,๕๓๙,๐๔๗,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๑๒

๑.
รวม ๑,๖๘๙,๖๘๕,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒,๐๕๐,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๐,๔๗๑,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๒๓๒,๘๗๒,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ๔๓,๙๒๘,๖๐๐  บาท

 (๕) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑,๓๒๖,๗๘๑,๗๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๖๓,๕๘๑,๓๐๐  บาท

๒. รวม ๖,๒๑๗,๔๐๒,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๑,๕๒๐,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๔๕,๕๑๖,๗๐๐  บาท
 (๓) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๙๓๑,๕๒๒,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔,๘๔๒,๔๘๘,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๓๓๗,๑๔๒,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๙,๒๑๑,๕๐๐  บาท
๓. รวม ๓๓๗,๓๒๙,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒,๘๐๕,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เดก็ สตรี คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ๓๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



๑๓

 (๓) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓๐๓,๕๒๓,๘๐๐  บาท
๔.

รวม ๒๗๙,๒๖๔,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๑,๗๕๓,๕๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๖๕,๙๙๑,๖๐๐  บาท
 (๓) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒๐๑,๕๑๙,๑๐๐  บาท

๕.
รวม ๗๖๓,๓๖๕,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๐,๐๓๒,๕๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๐,๐๙๖,๑๐๐  บาท

 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๖,๔๖๓,๑๐๐  บาท

 (๔) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ๕๑,๔๓๘,๕๐๐  บาท

 (๕) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๖๘๕,๓๓๕,๕๐๐  บาท
๖. รวม ๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ๖๑,๐๖๓,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑๙๐,๙๓๖,๑๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๗๔๘,๙๐๘,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๓๐,๓๗๘,๐๐๐  บาท

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           มาตรา ๑๑  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกํากับ
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๘๑,๘๙๑,๕๑๖,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๑๔

 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๑,๖๘๙,๒๙๕,๖๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒๙,๒๓๕,๑๐๐  บาท

๒. รวม ๑,๗๙๔,๓๖๑,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๙,๖๒๔,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๗,๙๑๕,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๑,๓๑๗,๕๒๙,๓๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๑๘๖,๘๓๒,๙๐๐  บาท

 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๔,๘๑๒,๐๐๐  บาท

 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๔๗,๖๔๗,๖๐๐  บาท
๓. รวม ๔๓,๘๗๔,๘๘๒,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๔๓,๘๗๔,๘๘๒,๘๐๐  บาท

๔. รวม ๑,๒๔๒,๑๙๒,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๔,๔๔๔,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๓๑,๑๘๕,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๑,๑๖๙,๗๓๓,๗๐๐  บาท

กรมการข้าว

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



๑๕

 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒๖,๘๒๙,๗๐๐  บาท

๕. รวม ๓,๘๑๑,๕๖๗,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๘๐,๐๘๗,๖๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒๗,๙๘๘,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๖๙๒,๗๒๙,๕๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๑,๗๐๐,๖๙๓,๒๐๐  บาท

 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๓๙,๔๐๗,๔๐๐  บาท

 (๖) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๑๑,๕๘๑,๘๐๐  บาท
 (๗) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑,๒๒๓,๓๙๙,๐๐๐  บาท
 (๘) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๕,๖๘๐,๖๐๐  บาท

๖. รวม ๕,๕๐๒,๐๑๑,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖๘,๒๕๕,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๘๔,๑๖๔,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๔,๔๔๐,๑๖๓,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๗๗๕,๖๕๐,๕๐๐  บาท

กรมประมง

กรมปศุสัตว์



๑๖

 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๐๑,๐๔๑,๒๐๐  บาท

 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๒,๗๓๗,๐๐๐  บาท
๗. รวม ๑,๕๖๘,๘๙๑,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๑,๕๖๘,๘๙๑,๒๐๐  บาท

๘. รวม ๕,๓๗๓,๙๐๕,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๙,๐๑๓,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๑๑,๒๙๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๓,๒๖๒,๕๖๔,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๓๕,๙๔๕,๙๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๑,๘๘๘,๗๒๘,๔๐๐  บาท

 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๖,๓๖๓,๕๐๐  บาท
๙. รวม ๔,๐๑๕,๒๙๕,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๒๔,๗๒๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๓๖,๕๙๖,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๗๖๕,๓๒๖,๒๐๐  บาท

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมวิชาการเกษตร



๑๗

 (๔) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๑,๑๙๙,๔๐๐,๖๐๐  บาท

 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๓๙,๙๓๑,๕๐๐  บาท

 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๙๔๙,๓๒๑,๖๐๐  บาท
๑๐. รวม ๕,๕๖๐,๔๖๑,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๕,๕๐๘,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๓๙,๘๘๔,๑๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๔,๖๐๗,๒๓๓,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๘๘๗,๘๓๖,๔๐๐  บาท

๑๑. รวม ๓,๒๔๕,๔๐๔,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน

อย่างเร่งด่วน ๒๙๓,๖๙๙,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๓๖,๕๕๘,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๑๖,๕๓๕,๘๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๑๒,๓๔๐,๓๐๐  บาท

 (๕) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๒,๘๘๖,๒๗๐,๙๐๐  บาท
๑๒. รวม ๕๔๒,๖๘๖,๙๐๐  บาท  คือ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมหม่อนไหม



๑๘

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๘,๓๕๙,๔๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๔๘๗,๗๕๔,๕๐๐  บาท

 (๔) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๒,๕๙๔,๒๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๒,๔๗๘,๘๐๐  บาท

๑๓. รวม ๑,๙๓๑,๔๕๒,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๑,๖๑๘,๑๙๘,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๒๕๒,๕๓๕,๑๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๑๖,๔๘๑,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา

อย่างบูรณาการ ๔๔,๒๓๖,๗๐๐  บาท
๑๔.

รวม ๓๐๓,๒๑๑,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๗,๖๕๘,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๑๖,๕๗๗,๑๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๒๓๙,๐๔๐,๖๐๐  บาท

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ



๑๙

 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๙,๙๓๕,๔๐๐  บาท

๑๕. รวม ๖๒๕,๕๒๔,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๗,๑๕๒,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๖๐๘,๖๓๗,๖๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๙,๗๓๔,๘๐๐  บาท

๑๖. รวม ๕๓๗,๓๐๒,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๔๕๔,๖๐๒,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท
๑๗.

รวม ๒๑๓,๔๕๕,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๒๑๓,๔๕๕,๘๐๐  บาท

๑. รวม ๔๕๔,๔๓๗,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ ๔๑๘,๔๓๗,๙๐๐  บาท
๒. รวม ๔,๘๑๘,๙๐๔,๘๐๐  บาท  คือ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน)

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

           มาตรา ๑๒  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๑๒,๓๘๒,๑๖๐,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า



๒๐

 (๑) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่อนาคต ๘๑๒,๖๐๔,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๓,๙๔๕,๖๐๕,๕๐๐  บาท

 (๓) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๖๐,๖๙๔,๕๐๐  บาท
๓. รวม ๒,๙๑๑,๐๕๔,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๒,๙๑๑,๐๕๔,๔๐๐  บาท

๔. รวม ๑,๗๐๘,๗๑๘,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ ๑,๗๐๘,๗๑๘,๐๐๐  บาท
๕. รวม ๖๑,๓๗๘,๓๗๖,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่อนาคต ๓๑,๙๘๒,๒๘๕,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๒๙,๓๐๓,๕๘๙,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานฟ้ืนฟู ปอ้งกัน และจัดการภัยพิบัติ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๖๕,๕๐๒,๐๐๐  บาท

๖. รวม ๔๐,๕๙๖,๗๓๔,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น

เศรษฐกิจและการลงทุน ๕๕๔,๔๕๗,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่อนาคต ๑๗,๓๕๘,๕๔๒,๖๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๕๖๒,๑๙๕,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ ๒๒,๑๒๑,๕๓๘,๗๐๐  บาท
๗. รวม ๕๑๓,๙๓๔,๑๐๐  บาท  คือ

กรมการขนส่งทางบก

กรมการบินพลเรือน

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร



๒๑

 (๑) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่อนาคต ๔๘,๐๐๑,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๔๖๕,๙๓๓,๑๐๐  บาท

๑.
รวม ๑,๔๖๘,๒๔๘,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๑๔๗,๑๖๘,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ๑,๓๐๙,๐๘๐,๗๐๐  บาท
๒. รวม ๕๔๕,๐๒๙,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๘,๒๙๗,๑๐๐  บาท

 (๒) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ๕๑๖,๗๓๒,๒๐๐  บาท
๓. รวม ๑,๒๘๖,๑๓๘,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๖๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๕๘,๕๖๒,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมการบริหารจดัการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๑,๑๘๓,๙๗๖,๖๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๔. รวม ๖๖๑,๕๕๑,๙๐๐  บาท  คือ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรธรณี

           มาตรา ๑๓  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานใน
กํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓๐,๔๐๖,๖๐๗,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๒๒

 (๑) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๗,๒๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๕๑๕,๓๐๕,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๑๓๙,๐๔๖,๖๐๐  บาท
๕. รวม ๗,๖๑๓,๒๔๘,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๗,๖๑๓,๒๔๘,๓๐๐  บาท

๖. รวม ๒,๑๘๔,๐๕๓,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา

อย่างบูรณาการ ๒,๑๘๔,๐๕๓,๕๐๐  บาท
๗. รวม ๔,๑๙๑,๓๒๔,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๙,๔๒๒,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๑๒๘,๘๗๗,๗๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๘๑,๐๓๗,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๓,๘๙๘,๙๘๘,๔๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๖๒,๙๙๙,๐๐๐  บาท
๘. รวม ๖๓๙,๒๙๗,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๒,๙๕๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ๔๘๘,๘๗๗,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๒๗,๔๗๐,๔๐๐  บาท

๙. รวม ๑๐,๔๗๕,๕๖๕,๙๐๐  บาท  คือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมทรัพยากรนํ้า

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม



๒๓

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๔๔,๓๑๕,๑๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๔๐๕,๑๕๙,๗๐๐  บาท

 (๓) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๔๔,๔๙๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ ๔๙๘,๘๒๖,๖๐๐  บาท

 (๕) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๙,๒๐๕,๐๓๖,๑๐๐  บาท

 (๖) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๑๘,๗๔๒,๗๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๕๘,๙๙๕,๗๐๐  บาท

๑๐.
รวม ๑,๐๕๐,๖๔๙,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐๔,๙๙๗,๒๐๐  บาท

 (๒) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ๙๔๕,๖๕๒,๖๐๐  บาท
๑๑.

รวม ๑๖๒,๓๖๒,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓๒,๓๖๒,๓๐๐  บาท
๑๒.

รวม ๑๒๙,๑๓๗,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)



๒๔

 (๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๑๑๗,๖๓๗,๓๐๐  บาท

๑.
รวม ๑,๔๐๘,๘๕๓,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๙๖๕,๘๓๔,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๔๔๓,๐๑๘,๙๐๐  บาท
๒. รวม ๑,๒๘๒,๕๖๔,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๑,๒๘๒,๕๖๔,๒๐๐  บาท
๓. รวม ๙๐๒,๐๖๖,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๙๐๒,๐๖๖,๒๐๐  บาท

๔.
รวม ๒๙๑,๑๑๖,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒๙๑,๑๑๖,๑๐๐  บาท

๕.
รวม ๔๒๙,๙๙๐,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๔๒๙,๙๙๐,๖๐๐  บาท

๖. รวม ๑,๔๐๙,๑๐๑,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๑,๔๐๙,๑๐๑,๕๐๐  บาท

๑. รวม ๔๙๘,๕๑๒,๖๐๐  บาท  คือ

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

           มาตรา ๑๕  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑,๙๙๗,๐๑๒,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

           มาตรา ๑๔  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานใน
กํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๕,๗๒๓,๖๙๒,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



๒๕

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ๔๙๗,๕๑๒,๖๐๐  บาท

๒. รวม ๒๒๙,๑๖๖,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน ๒๒๙,๑๖๖,๒๐๐  บาท
๓. รวม ๒๕๕,๓๐๕,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ๒๕๕,๓๐๕,๙๐๐  บาท

๔. รวม ๘๙๗,๗๒๖,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน ๘๙๗,๗๒๖,๐๐๐  บาท
๕. รวม ๙๗,๒๕๙,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ๙๗,๒๕๙,๖๐๐  บาท

๖. รวม ๑๙,๐๔๒,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน ๑๙,๐๔๒,๔๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๒๕๗,๔๖๗,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๑,๐๗๓,๒๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ๔๑,๔๔๕,๐๐๐  บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

           มาตรา ๑๖  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๗,๓๔๑,๙๓๓,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๒๖

 (๔) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๑,๑๖๓,๐๔๙,๑๐๐  บาท

๒. รวม ๔๘๖,๖๘๘,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕๗,๙๕๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๒๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๔๐๕,๘๓๘,๐๐๐  บาท

๓. รวม ๑,๓๒๗,๖๙๗,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๗๗,๕๖๔,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๕๖๑,๙๗๔,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๖๑๑,๗๙๑,๙๐๐  บาท

 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๗๖,๓๖๖,๙๐๐  บาท

๔. รวม ๓๙๘,๖๔๔,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔๓,๖๒๑,๘๐๐  บาท
 (๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 

การค้า และการลงทุน ๓๕๕,๐๒๒,๗๐๐  บาท
๕. รวม ๓๒๔,๗๖๒,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าภายใน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ



๒๗

 (๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๒๙๔,๗๖๒,๓๐๐  บาท

๖. รวม ๖๖๘,๙๘๗,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๓,๘๓๕,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 

การค้า และการลงทุน ๖๔๕,๑๕๒,๘๐๐  บาท
๗. รวม ๒,๓๑๙,๘๒๗,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๖๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๒,๑๖๘,๘๒๗,๔๐๐  บาท

๘.
รวม ๔๒๕,๘๘๕,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๔๒๕,๘๘๕,๖๐๐  บาท
๙.

รวม ๑๓๑,๙๗๒,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๕,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 

การค้า และการลงทุน ๑๐๙,๓๓๖,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕,๙๓๖,๐๐๐  บาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           มาตรา ๑๗  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๓๔๑,๒๒๐,๒๙๙,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๒๘

๑. รวม ๔,๒๘๗,๔๙๖,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๓๕,๑๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๖,๖๖๕,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๗๑,๔๖๖,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๔๘๓,๒๑๐,๕๐๐  บาท
 (๕) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๘,๐๑๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๓,๖๖๓,๐๔๔,๑๐๐  บาท
๒. รวม ๓๖,๔๗๓,๔๓๑,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๒๖๑,๒๗๒,๗๐๐  บาท
 (๒) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๔,๗๙๐,๕๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒,๖๔๘,๙๙๖,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ ๒,๙๓๙,๗๐๐,๘๐๐  บาท
 (๕) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๒๒,๔๑๙,๖๐๐  บาท
 (๖) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๓๐,๓๙๖,๒๕๒,๑๐๐  บาท
๓. รวม ๕,๐๓๗,๓๘๔,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๕,๐๓๗,๓๘๔,๗๐๐  บาท
๔. รวม ๖,๔๙๙,๓๗๐,๐๐๐  บาท  คือ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมที่ดิน



๒๙

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๕๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๑,๒๐๖,๑๙๐,๗๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๔๓๘,๘๗๓,๖๐๐  บาท

 (๔) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ๒๒๙,๘๐๔,๓๐๐  บาท

 (๕) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๖๖๐,๘๐๑,๙๐๐  บาท

 (๖) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓,๙๖๓,๖๔๙,๕๐๐  บาท

๕. รวม ๕,๗๑๖,๙๒๗,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๕,๗๑๖,๙๒๗,๓๐๐  บาท

๖. รวม ๒๔,๐๑๗,๕๗๗,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น

เศรษฐกิจและการลงทุน ๔๔๔,๒๕๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑,๑๗๖,๔๒๑,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๘๖๕,๓๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑๕๑,๓๕๓,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๑๓๙,๖๑๐,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ๕,๙๔๑,๐๙๗,๑๐๐  บาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง



๓๐

 (๗) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๑๕,๑๐๓,๙๘๗,๕๐๐  บาท
 (๘) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๙๕,๕๕๘,๔๐๐  บาท

๗. รวม ๒๔๒,๕๗๙,๑๑๐,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑,๑๒๒,๘๔๔,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓,๒๕๘,๙๗๐,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๗,๕๔๔,๑๖๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๖๖,๖๘๑,๖๒๔,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑,๗๕๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา

อย่างบูรณาการ ๘,๙๗๗,๒๒๐,๗๐๐  บาท
 (๗) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ๑,๙๗๗,๕๖๑,๐๐๐  บาท
 (๘) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๕๑,๒๖๔,๒๓๐,๔๐๐  บาท
๘. รวม ๑๕,๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑,๒๖๖,๗๒๖,๙๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๔,๖๓๘,๒๘๒,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๙,๐๘๖,๙๙๑,๑๐๐  บาท
๙. รวม ๑,๔๙๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕๕,๘๑๕,๒๐๐  บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา



๓๑

 (๒) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ๖๗,๔๒๒,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑,๓๖๕,๗๖๒,๘๐๐  บาท

๑. รวม ๗๐๙,๗๓๘,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๖๐,๕๔๔,๘๐๐  บาท
 (๓) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ๖๑๕,๑๙๔,๑๐๐  บาท
๒. รวม ๑,๙๒๒,๘๕๕,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑,๐๐๔,๘๒๒,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๙๑๘,๐๓๒,๙๐๐  บาท

๓. รวม ๕๕๑,๐๔๙,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ๕๕๑,๐๔๙,๕๐๐  บาท
๔. รวม ๙๒๔,๗๖๒,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๙๒๔,๗๖๒,๐๐๐  บาท

๕. รวม ๑,๙๖๙,๑๓๗,๓๐๐  บาท  คือ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

           มาตรา ๑๘  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๒๒,๒๐๙,๗๐๐,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๓๒

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๐๙,๖๕๕,๔๐๐  บาท

 (๒) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๑,๘๕๙,๔๘๑,๙๐๐  บาท

๖. รวม ๑๑,๔๖๕,๔๔๖,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๔๒๓,๓๐๑,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ๑๑,๐๔๒,๑๔๕,๕๐๐  บาท
๗. รวม ๑,๑๖๐,๓๑๗,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๑,๑๖๐,๓๑๗,๖๐๐  บาท

๘. รวม ๑๘๘,๔๔๓,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๐,๘๓๓,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ๑๗๗,๖๑๐,๓๐๐  บาท
๙. รวม ๒๘๓,๔๔๔,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๒๘๓,๔๔๔,๒๐๐  บาท

๑๐.
รวม ๒,๕๕๑,๘๕๑,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒,๕๕๑,๘๕๑,๔๐๐  บาท

๑๑.
รวม ๒๘๑,๓๑๗,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒๘๑,๓๑๗,๖๐๐  บาท

๑๒. รวม ๖๒,๗๗๗,๐๐๐  บาท  คือ

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

กรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สํานักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด



๓๓

 (๑) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ๖๒,๗๗๗,๐๐๐  บาท

๑๓.
รวม ๑๓๘,๕๕๘,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๖,๓๐๔,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ๑๐๒,๒๕๔,๕๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๒๖๖,๓๓๙,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๑๘,๘๘๘,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒,๑๐๑,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๑,๕๓๕,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๘๘,๑๔๕,๗๐๐  บาท
 (๕) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๕,๑๑๒,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และคุ้มครองแรงงาน ๘๕๔,๐๐๗,๖๐๐  บาท
 (๗) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๘) แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ๒๖๒,๕๔๙,๔๐๐  บาท
๒. รวม ๑,๑๗๒,๐๕๓,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๓,๘๗๓,๖๐๐  บาท

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

           มาตรา ๑๙  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงาน ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓๓,๖๘๒,๔๓๓,๔๐๐ บาท 
จําแนกดังนี้



๓๔

 (๓) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๑๘๑,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๕) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และคุ้มครองแรงงาน ๘๒๔,๖๒๙,๓๐๐  บาท

 (๖) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๓๒๔,๓๖๙,๒๐๐  บาท
๓. รวม ๒,๑๔๘,๐๗๒,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๖๑๗,๓๕๔,๒๐๐  บาท

 (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๓๓,๘๗๒,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และคุ้มครองแรงงาน ๑,๔๙๔,๘๔๕,๖๐๐  บาท

๔. รวม ๑,๑๐๓,๕๑๑,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๓,๕๕๖,๖๐๐  บาท
 (๒) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒,๑๗๖,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๓,๑๑๐,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และคุ้มครองแรงงาน ๑,๐๓๙,๕๐๖,๓๐๐  บาท
 (๕) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๑๔,๔๔๔,๖๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๘,๕๑๖,๔๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



๓๕

๕. รวม ๒๗,๙๙๒,๔๕๘,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และคุ้มครองแรงงาน ๑๕,๙๙๒,๔๕๘,๒๐๐  บาท

๑. รวม ๒,๐๒๓,๕๐๐,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๘๔๗,๕๐๐,๕๐๐  บาท
๒. รวม ๔๑๑,๗๒๖,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓๘๓,๗๒๖,๕๐๐  บาท

๓. รวม ๒,๓๒๙,๘๖๒,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

           มาตรา ๒๐  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๗,๐๗๘,๖๖๒,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๓๖

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๔๐,๑๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๙๕๘,๒๘๕,๗๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๓๑๕,๔๗๗,๒๐๐  บาท

๔. รวม ๗๘๑,๗๙๙,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕๙๙,๗๙๙,๗๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๕. รวม ๒๔๐,๑๕๑,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๕๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๕๒,๖๕๑,๗๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๖. รวม ๙๙๐,๗๕๒,๘๐๐  บาท  คือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



๓๗

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘๗,๗๑๗,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๘๘๓,๕๓๕,๘๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท

๗. รวม ๑๑๖,๙๗๙,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕,๔๐๕,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๑๑,๕๗๔,๔๐๐  บาท
๘. รวม ๑๑๘,๓๓๒,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๑๘,๓๓๒,๐๐๐  บาท

๙. รวม ๖๕,๕๕๗,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒,๖๘๙,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕๘,๘๖๘,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๑.
รวม ๒,๖๐๓,๘๓๐,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒,๒๘๒,๓๑๐,๓๐๐  บาท

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

           มาตรา ๒๑  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานในกํากับ
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๘,๙๔๒,๖๙๔,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๓๘

 (๒) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ๓๒๑,๕๒๐,๔๐๐  บาท

๒. รวม ๔๖๓,๗๘๑,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๖๖,๐๕๗,๖๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ๒๙๗,๗๒๓,๖๐๐  บาท
๓. รวม ๒๕๙,๕๕๗,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๓,๙๖๖,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ๒๓๕,๕๙๑,๙๐๐  บาท
๔.

รวม ๒,๙๕๒,๖๘๙,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๑๒๔,๔๖๐,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒,๘๒๘,๒๒๙,๔๐๐  บาท

๕.
รวม ๒๗๔,๔๔๐,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๓,๕๙๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๕๕,๖๒๙,๕๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ๑๐๕,๒๒๐,๖๐๐  บาท
๖.

รวม ๔๗๘,๘๖๒,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ๔๗๘,๘๖๒,๗๐๐  บาท
๗.

รวม ๓๖๖,๖๑๐,๖๐๐  บาท  คือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)



๓๙

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๗๒,๘๒๔,๕๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ๑๙๓,๗๘๖,๑๐๐  บาท
๘. รวม ๓๘๖,๕๖๕,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ๓๘๖,๕๖๕,๗๐๐  บาท

๙.
รวม ๒๖๒,๙๔๕,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๖๒,๙๔๕,๓๐๐  บาท
๑๐.

รวม ๓๖๒,๘๗๓,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๖๒,๘๗๓,๗๐๐  บาท

๑๑. รวม ๓๒๑,๘๖๐,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๓๒๑,๘๖๐,๙๐๐  บาท
๑๒.

รวม ๒๐๘,๖๗๕,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๐๘,๖๗๕,๗๐๐  บาท

๑. รวม ๕๔,๓๐๘,๓๕๕,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๔,๕๕๑,๗๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๘๒๑,๑๘๖,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑๔,๕๖๓,๑๓๙,๕๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๘,๘๘๖,๘๔๐,๗๐๐  บาท

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

           มาตรา ๒๒  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๕๐๒,๒๔๕,๔๖๙,๑๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๔๐

 (๕) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๒,๖๓๗,๕๐๐  บาท

๒. รวม ๒๕๐,๘๕๔,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๒๕๐,๘๕๔,๗๐๐  บาท
๓. รวม ๓๑๕,๒๕๗,๘๐๗,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๘๔,๕๑๕,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑,๑๒๕,๖๑๙,๖๐๐  บาท

 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑,๗๔๒,๖๐๔,๓๐๐  บาท

 (๔) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๒๗๑,๑๑๕,๕๗๒,๒๐๐  บาท

 (๕) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๑,๐๘๙,๔๙๖,๕๐๐  บาท
๔. รวม ๒๑,๐๓๐,๙๔๒,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๔๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑๘๔,๑๗๑,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑๕,๙๕๘,๑๒๖,๑๐๐  บาท

 (๕) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔,๖๒๗,๙๕๕,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๐๕,๑๙๐,๐๐๐  บาท

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



๔๑

๕. รวม ๖,๕๒๔,๒๑๓,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๘๔,๗๒๓,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ๙๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓,๔๗๘,๑๘๓,๔๐๐  บาท
 (๖) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๖,๒๒๘,๘๐๐  บาท
 (๗) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๐๐๙,๑๕๙,๖๐๐  บาท
 (๘) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๙) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๖๙๔,๙๑๘,๒๐๐  บาท

๖. รวม ๔,๓๓๙,๕๔๔,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๖,๓๖๓,๗๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑๕,๑๒๐,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓,๘๒๑,๒๑๘,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๖,๓๗๖,๕๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕,๗๒๔,๖๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๓๔,๗๔๑,๒๐๐  บาท

๗. รวม ๔,๖๑๙,๖๑๗,๕๐๐  บาท  คือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



๔๒

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๗,๔๓๑,๓๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๓,๔๖๘,๓๙๓,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๓,๑๒๕,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๗๙๑,๕๓๖,๔๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๙๖๙,๗๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๑๗,๑๖๐,๔๐๐  บาท

๘. รวม ๓,๓๐๒,๘๕๙,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๒,๖๖๒,๒๖๓,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๔๔๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๗๗,๗๔๖,๔๐๐  บาท

๙. รวม ๒,๑๐๓,๙๒๑,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๙๖๖,๓๐๘,๘๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๐๔๘,๕๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๖๕,๘๖๒,๑๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร



๔๓

 (๖) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๘,๓๘๓,๐๐๐  บาท

 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕๑,๓๑๘,๙๐๐  บาท
๑๐. รวม ๑,๐๔๓,๘๗๔,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๔,๐๕๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๙๙๐,๖๑๕,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕,๑๖๐,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙,๔๗๕,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๔,๕๗๒,๕๐๐  บาท

๑๑. รวม ๑,๑๔๕,๓๙๘,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๑๑๑,๙๔๑,๖๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๐๒๓,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๖,๔๓๒,๘๐๐  บาท

๑๒. รวม ๑,๔๑๑,๘๘๐,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑,๙๑๒,๕๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๓๕๑,๒๓๗,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๖,๕๕๘,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๒,๑๗๑,๕๐๐  บาท

๑๓. รวม ๓,๕๐๒,๔๓๗,๗๐๐  บาท  คือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



๔๔

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๕,๖๑๑,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๒,๓๘๒,๒๖๐,๔๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๙,๔๘๔,๘๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๐๐๗,๓๕๗,๘๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๓๙๑,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕๔,๓๓๒,๒๐๐  บาท

๑๔. รวม ๑,๓๗๔,๐๖๙,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔,๓๕๙,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๒๙๐,๒๓๒,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๗,๔๒๖,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒๖,๒๕๑,๙๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๕,๗๙๙,๘๐๐  บาท

๑๕. รวม ๕,๐๒๗,๖๘๒,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๘๑,๖๔๘,๗๐๐  บาท
 (๓) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓,๘๗๙,๑๑๐,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙,๖๔๔,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



๔๕

 (๖) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๗๕๓,๒๒๒,๓๐๐  บาท
 (๗) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๘,๕๘๒,๒๐๐  บาท
 (๘) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๗๓,๙๗๕,๐๐๐  บาท

๑๖. รวม ๘๒๗,๗๕๖,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๘๐๐,๗๘๖,๑๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๒๒๐,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๓,๗๔๙,๘๐๐  บาท

๑๗. รวม ๘๘๗,๒๕๘,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๘๑๘,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๓,๙๑๒,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๗๔๙,๓๐๓,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๓๐,๑๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๐๕,๑๓๖,๙๐๐  บาท
 (๖) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๘,๖๐๑,๖๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๓,๒๕๖,๖๐๐  บาท

๑๘. รวม ๕๗๕,๖๑๕,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔๙,๐๕๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



๔๖

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๔,๐๗๕,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๔๘,๒๕๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๗๔,๒๔๐,๓๐๐  บาท
๑๙. รวม ๑๗๗,๙๘๒,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒,๑๕๓,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑๗๒,๙๘๔,๔๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๘๔๔,๗๐๐  บาท
๒๐. รวม ๗๒๑,๒๒๖,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑๐๖,๕๔๓,๖๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๕๗๗,๙๒๓,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๖,๖๖๐,๘๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๙๒๒,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๑๗๖,๕๐๐  บาท

๒๑. รวม ๗๗๓,๗๒๙,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๗๒๑,๕๒๕,๘๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๘,๖๓๙,๑๐๐  บาท

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนครพนม



๔๗

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๖,๕๖๔,๕๐๐  บาท
๒๒. รวม ๓๖๘,๔๐๙,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๖๕๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๓๔๒,๒๕๘,๙๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๔,๓๐๐,๘๐๐  บาท
๒๓. รวม ๑๖๐,๓๗๗,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑๕๐,๔๘๒,๔๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕,๘๙๔,๘๐๐  บาท
๒๔. รวม ๕๕๒,๐๔๘,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๖,๘๘๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๕๒๘,๑๕๓,๗๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖๕๑,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๓๙๖,๘๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๔,๙๖๖,๒๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร



๔๘

๒๕. รวม ๓๙๓,๙๖๑,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๗๙,๑๐๙,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๖๕,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๑๖๑,๗๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๒๒๕,๒๐๐  บาท

๒๖. รวม ๑๖๓,๖๙๔,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑๕๒,๑๘๑,๘๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๗๑๒,๘๐๐  บาท

๒๗. รวม ๕๘๗,๘๑๖,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๖๗๐,๒๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๓,๑๖๔,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๖๖,๒๕๔,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๔๖๑,๙๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๑,๒๖๖,๕๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



๔๙

๒๘. รวม ๖๒๖,๐๕๒,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๒๙๙,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๙๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๕๐๖,๕๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๔,๒๙๖,๙๐๐  บาท

๒๙. รวม ๔๓๙,๘๗๐,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔,๓๓๕,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๑๓,๔๓๓,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙,๘๒๙,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๓๒๓,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๙๔๙,๔๐๐  บาท

๓๐. รวม ๕๔๘,๒๕๗,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๒๙,๕๘๕,๖๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖๒๒,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๑๔๙,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๙,๔๐๐,๐๐๐  บาท

๓๑. รวม ๕๑๕,๙๓๓,๖๐๐  บาท  คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



๕๐

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๖,๖๑๘,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๗๙,๙๑๒,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕,๑๕๐,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๓๔๑,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๑,๙๑๐,๒๐๐  บาท

๓๒. รวม ๕๗๕,๔๒๖,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๘,๑๙๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๔๙,๒๙๗,๑๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๓๐๘,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒๙๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๑,๘๔๑,๓๐๐  บาท

๓๓. รวม ๕๘๓,๒๗๓,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๕๓,๖๑๓,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓,๐๕๙,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๓,๑๐๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



๕๑

๓๔. รวม ๔๓๘,๐๓๑,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๑๔,๐๓๘,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓,๔๓๒,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๒,๐๕๙,๙๐๐  บาท

๓๕. รวม ๕๘๓,๔๕๓,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๕๕,๕๐๗,๗๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๓๙๔,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๗๐๒,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๙,๘๔๘,๗๐๐  บาท

๓๖. รวม ๔๔๑,๙๓๒,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๒๖,๑๘๒,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๓๓๓,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๐,๕๑๖,๙๐๐  บาท

๓๗. รวม ๕๗๕,๙๙๐,๖๐๐  บาท  คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



๕๒

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๕๔๘,๘๔๓,๕๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๓๙๘,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๑,๒๔๘,๔๐๐  บาท

๓๘. รวม ๓๗๘,๓๖๓,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๒๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๖๕,๔๓๘,๕๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๒๔๗,๔๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๖๕๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒,๘๒๗,๒๐๐  บาท

๓๙. รวม ๕๔๐,๐๓๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๑๓,๓๓๔,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๓๘๗,๙๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๖,๓๐๗,๕๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



๕๓

๔๐. รวม ๔๑๙,๓๔๕,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔,๑๑๑,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๙๗,๔๐๕,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๓๔๗,๕๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๓,๓๘๑,๓๐๐  บาท

๔๑.
รวม ๔๓๙,๘๘๖,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๑,๑๘๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๑๓,๗๘๘,๓๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๘๖๒,๔๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙๙๕,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๕,๐๖๐,๘๐๐  บาท

๔๒. รวม ๔๓๙,๗๑๕,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑,๒๐๖,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



๕๔

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๑๖,๙๘๖,๗๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔๘๕,๖๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๐,๐๓๖,๘๐๐  บาท
๔๓. รวม ๔๘๓,๔๒๘,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒,๔๕๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๖๘,๗๖๕,๑๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙๒๔,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕,๒๙๗,๙๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕,๙๙๑,๑๐๐  บาท

๔๔. รวม ๔๗๙,๙๑๐,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๑๒๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๓,๘๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๓๘,๕๑๒,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๔๒๙,๕๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๘,๐๔๘,๕๐๐  บาท

๔๕. รวม ๓๘๔,๔๘๓,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕,๘๙๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๕๕

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๖๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๓๐๘,๙๗๑,๘๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑,๑๐๐,๘๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕,๓๒๑,๐๐๐  บาท

๔๖. รวม ๓๖๑,๙๘๕,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๓๓,๓๙๗,๘๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๐๔๖,๑๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔๘๗,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๑,๔๕๓,๘๐๐  บาท

๔๗. รวม ๓๕๑,๖๕๔,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๙๐๐,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๓๙,๕๘๓,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๗๕๘,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓,๔๑๓,๓๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



๕๖

๔๘. รวม ๔๗๑,๙๕๐,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒,๙๔๓,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๔๕,๔๕๓,๑๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖๐๕,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๙,๙๔๗,๙๐๐  บาท

๔๙. รวม ๓๗๒,๗๒๖,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๗๐๕,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๖๑,๑๓๒,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑,๖๓๖,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓๓๖,๑๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕,๙๑๖,๕๐๐  บาท

๕๐. รวม ๕๖๗,๘๐๐,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๕๔,๗๑๓,๘๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๔๑,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๔๓๗,๘๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง



๕๗

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๕๐๗,๓๐๐  บาท
๕๑. รวม ๔๐๐,๕๒๗,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๓๗๖,๙๓๓,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๗,๐๙๓,๙๐๐  บาท
๕๒. รวม ๔๔๙,๔๙๗,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๓,๓๐๕,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๙๕๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๓๓,๐๕๓,๘๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕๒๒,๕๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๘๓๗,๕๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๘๒๘,๒๐๐  บาท

๕๓. รวม ๖๐๔,๓๘๒,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑๗๐,๐๖๙,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๒๒,๔๑๒,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๒๕๕,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



๕๘

 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๘๕๐,๐๐๐  บาท

 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒,๗๙๕,๒๐๐  บาท
๕๔. รวม ๘๙๖,๙๘๙,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๘๓๔,๙๗๐,๔๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕,๗๘๙,๘๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕,๐๕๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๘,๑๗๙,๑๐๐  บาท

๕๕. รวม ๗๗๕,๙๑๔,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๓๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๗๑๙,๕๗๘,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙,๖๒๐,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๒๔๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๘,๑๗๕,๙๐๐  บาท

๕๖. รวม ๖๓๙,๔๑๕,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



๕๙

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๖๑๘,๑๑๕,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔,๑๐๐,๐๐๐  บาท
๕๗. รวม ๓๗๕,๒๙๕,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๓๕๗,๖๙๒,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๔๔๖,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔,๘๙๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๗,๕๖๖,๔๐๐  บาท

๕๘. รวม ๒๗๕,๔๔๒,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๒๖๘,๒๙๘,๗๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙๐๒,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๖๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓,๖๔๑,๔๐๐  บาท

๕๙. รวม ๖๖๕,๓๒๐,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



๖๐

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๖๕๐,๔๑๒,๓๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑,๒๐๔,๗๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๘๙,๓๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘,๑๑๔,๔๐๐  บาท

๖๐. รวม ๕๒๓,๑๗๘,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๔๙๖,๐๑๔,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖,๓๑๙,๓๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๓,๙๔๔,๘๐๐  บาท

๖๑. รวม ๕๓๑,๗๗๑,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๔,๔๖๕,๙๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕๑๔,๐๑๖,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙๐๐,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๑,๓๘๙,๒๐๐  บาท

๖๒. รวม ๑,๔๒๓,๔๕๔,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๙๔๔,๙๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



๖๑

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๓๖๔,๘๘๒,๙๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑,๓๘๑,๑๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕,๕๔๕,๒๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๔,๗๐๐,๔๐๐  บาท

๖๓. รวม ๙๑๘,๔๔๒,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕,๙๕๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๘๙๗,๐๕๗,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๖,๒๕๔,๗๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๙,๑๘๐,๓๐๐  บาท

๖๔. รวม ๖๘๔,๓๑๐,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๗๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๖๔๔,๕๙๙,๖๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๔,๐๑๑,๒๐๐  บาท

๖๕. รวม ๙๘๒,๑๗๗,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๙๓๘,๙๔๕,๗๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



๖๒

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๒,๒๓๑,๘๐๐  บาท
๖๖. รวม ๑,๐๒๘,๔๘๘,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๙๕๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๙๗๘,๐๐๖,๖๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๗,๑๘๐,๐๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๓,๓๕๑,๗๐๐  บาท
๖๗. รวม ๑,๕๙๖,๐๙๐,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๙,๔๘๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๕๕๖,๓๕๕,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๗,๗๕๕,๓๐๐  บาท
๖๘. รวม ๑,๐๗๔,๔๐๗,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๑๒๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๐๑๒,๓๙๒,๘๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



๖๓

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๗,๙๐๖,๐๐๐  บาท

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๒,๙๘๙,๐๐๐  บาท
๖๙. รวม ๘๒๕,๐๖๗,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๙,๐๓๗,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๗๙๐,๗๓๖,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๒,๗๙๓,๑๐๐  บาท
๗๐. รวม ๑,๖๑๐,๘๐๘,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๕๖๐,๑๒๑,๒๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๑,๐๘๗,๒๐๐  บาท
๗๑. รวม ๑,๘๔๙,๒๒๙,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๐,๙๒๑,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๗๕๖,๒๐๕,๘๐๐  บาท

 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๒๘๐,๐๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



๖๔

 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๖๑,๘๒๒,๒๐๐  บาท
๗๒. รวม ๗๔๕,๘๙๑,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๓,๘๐๑,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๖๘๓,๔๘๘,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๔๘,๑๓๕,๕๐๐  บาท
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๓๒๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๙,๑๔๕,๗๐๐  บาท

๗๓. รวม ๑,๓๖๑,๕๗๘,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๘,๔๓๐,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๒๖๑,๖๕๑,๓๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๙๐,๔๙๗,๒๐๐  บาท

๗๔. รวม ๑,๔๐๖,๙๗๗,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๙๒๐,๙๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๗,๗๒๖,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๒๔๕,๘๔๙,๖๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๓๕,๐๓๑,๒๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑,๘๓๕,๒๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



๖๕

 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๒,๖๑๔,๐๐๐  บาท
๗๕. รวม ๑,๗๒๓,๖๒๙,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๖๐๒,๐๒๙,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๘๓,๐๗๖,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๓,๕๒๓,๙๐๐  บาท
๗๖. รวม ๙๓๐,๘๑๒,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๘๖๐,๕๘๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๗,๗๓๒,๓๐๐  บาท
๗๗. รวม ๑๓,๒๔๐,๐๗๘,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗๖,๑๔๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๗,๕๔๘,๙๒๘,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๗๙๓,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕,๑๒๑,๔๓๑,๓๐๐  บาท
 (๖) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๗๗๑,๑๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล



๖๖

 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๗๕,๖๑๔,๙๐๐  บาท
๗๘.

รวม ๑,๘๐๒,๒๗๔,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖,๒๑๗,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๗๖๔,๓๕๓,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๑,๗๐๔,๔๐๐  บาท

๗๙. รวม ๑,๖๔๒,๗๔๕,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๑๓๕,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๒,๖๕๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๑,๓๘๕,๒๖๗,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๙,๗๑๘,๔๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕๗,๘๕๖,๔๐๐  บาท
 (๖) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๖๙๘,๒๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๗๐,๔๒๐,๒๐๐  บาท

๘๐. รวม ๙๒๖,๔๘๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๘๙๑,๑๙๖,๘๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๕,๑๒๗,๑๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๐,๑๕๖,๑๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยทักษิณ



๖๗

๘๑. รวม ๕,๔๔๓,๗๙๑,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒๒,๑๖๔,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๕,๐๙๔,๖๑๑,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๖,๐๖๓,๑๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒,๕๑๔,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๘๑๒,๔๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๔๕,๖๒๖,๖๐๐  บาท

๘๒. รวม ๕,๖๓๘,๘๙๑,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๒๓,๐๔๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๔,๒๗๕,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓,๙๗๐,๙๑๐,๐๐๐  บาท
 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘,๕๘๒,๙๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๔๐๔,๕๑๙,๑๐๐  บาท
 (๖) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕,๐๘๐,๓๐๐  บาท
 (๗) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๒๒,๔๘๔,๔๐๐  บาท

๘๓.
รวม ๑,๗๙๑,๘๖๐,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง



๖๘

 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๗๔๐,๘๐๔,๒๐๐  บาท

 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒,๑๘๔,๘๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔๓,๘๗๑,๔๐๐  บาท
๘๔. รวม ๑,๔๐๐,๕๓๘,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๗,๓๖๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑,๓๕๒,๓๒๗,๔๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒,๖๗๕,๖๐๐  บาท
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๙,๑๒๒,๑๐๐  บาท
 (๖) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๗,๐๕๓,๒๐๐  บาท

๘๕. รวม ๑๐๔,๒๑๓,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๘๗,๒๑๓,๗๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๘๖.

รวม ๑,๘๑๕,๓๒๙,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๙๕,๒๓๖,๒๐๐  บาท

มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



๖๙

 (๒) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ๑,๔๒๐,๐๙๓,๗๐๐  บาท

๘๗. รวม ๓๑๕,๑๘๗,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๓๑๕,๑๘๗,๙๐๐  บาท
๘๘.

รวม ๒๑๔,๓๓๘,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๒๑๔,๓๓๘,๐๐๐  บาท
๘๙. รวม ๓๔๒,๖๗๓,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๓๔๒,๖๗๓,๗๐๐  บาท

๙๐.
รวม ๔๐,๖๒๓,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔๐,๖๒๓,๐๐๐  บาท

๙๑.
รวม ๗๗๔,๕๐๓,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๗๗๔,๕๐๓,๘๐๐  บาท

๑. รวม ๙๐,๔๐๙,๔๐๖,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๕,๒๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๖๘,๕๙๕,๕๐๐  บาท

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

           มาตรา ๒๓  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๐๙,๘๘๓,๓๒๑,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๗๐

 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๘๖๖,๒๖๒,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๑,๑๖๒,๓๙๑,๒๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๗๘,๐๓๕,๖๖๑,๒๐๐  บาท
 (๖) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๗๑,๒๙๗,๐๐๐  บาท
๒. รวม ๕,๙๓๒,๕๒๙,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๑๘,๙๑๓,๙๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕,๐๕๔,๒๕๕,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๖๔๑,๑๖๐,๑๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๘,๒๐๐,๐๐๐  บาท

๓. รวม ๓,๗๕๘,๘๔๕,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๕๒,๖๙๔,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓,๖๘๒,๓๑๘,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๓,๘๓๓,๐๐๐  บาท

๔.
รวม ๓๐๐,๖๗๐,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๘,๘๙๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๔๙,๘๘๑,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๑,๘๙๘,๕๐๐  บาท

๕. รวม ๑,๑๙๖,๗๕๓,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๘๑,๑๓๗,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๐๐๕,๗๖๐,๓๐๐  บาท

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



๗๑

 (๓) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๙๕,๘๕๕,๗๐๐  บาท

 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๖. รวม ๑,๐๔๔,๙๖๖,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๓๑,๒๕๖,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๐๐๒,๗๐๙,๘๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๗. รวม ๒,๖๕๑,๕๑๑,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒,๔๗๙,๐๓๒,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๗๒,๔๗๙,๐๐๐  บาท
๘. รวม ๑,๘๗๘,๐๒๘,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๘๔๓,๔๙๓,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๙,๕๓๕,๐๐๐  บาท

๙. รวม ๗๙๘,๐๙๐,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๓๒,๙๓๔,๕๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๗๐๗,๒๑๔,๕๐๐  บาท
 (๓) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๕๗,๙๔๑,๗๐๐  บาท
๑๐. รวม ๘๕,๔๐๖,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๘๕,๔๐๖,๗๐๐  บาท
๑๑. รวม ๑,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑,๔๒๐,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๕,๕๐๐,๐๐๐  บาท

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



๗๒

๑๒. รวม ๑๘๖,๒๙๑,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑๘๖,๒๙๑,๘๐๐  บาท

๑๓. รวม ๓๗,๘๖๗,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓๗,๘๖๗,๖๐๐  บาท

๑๔.
รวม ๙๗,๗๗๘,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๙๗,๗๗๘,๗๐๐  บาท
๑๕. รวม ๖๙,๑๗๓,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๖๙,๑๗๓,๘๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๗๕๘,๕๒๕,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรม ๑,๓๐๖,๔๓๘,๒๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๘๒,๐๘๗,๗๐๐  บาท
๒. รวม ๖๒๗,๖๐๐,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุน ๑๔๐,๙๗๖,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           มาตรา ๒๔  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๕,๙๒๘,๘๖๐,๑๐๐ บาท จําแนกดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



๗๓

 (๔) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม ๓๒๙,๑๖๕,๗๐๐  บาท

 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๐,๔๕๗,๗๐๐  บาท

 (๖) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๓. รวม ๑,๒๗๒,๑๑๕,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒๘,๒๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ๔๒,๖๑๒,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ๙๐๖,๖๐๐,๐๐๐  บาท
 (๖) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๒๑,๙๐๒,๗๐๐  บาท
๔. รวม ๔๙๐,๖๒๒,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม ๔๗๕,๙๔๓,๒๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๔,๖๗๙,๕๐๐  บาท

๕. รวม ๗๘๓,๘๖๗,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรม ๗๘๑,๒๑๐,๙๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๒,๖๕๗,๐๐๐  บาท

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



๗๔

๖. รวม ๖๐๙,๐๘๙,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๕๘,๙๐๐,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ๓๑,๙๖๙,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรม ๓๕๔,๖๖๘,๙๐๐  บาท
 (๔) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ๖๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท
 (๕) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๒,๒๕๐,๒๐๐  บาท
๗. รวม ๓๘๗,๐๓๘,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ๑๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม ๓๓๙,๓๔๗,๐๐๐  บาท

 (๔) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๘,๑๙๑,๘๐๐  บาท

๑. รวม ๘๒๙,๕๐๓,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๘๒๙,๕๐๓,๗๐๐  บาท
๒. รวม ๓,๓๒๗,๐๕๕,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๓,๓๒๗,๐๕๕,๓๐๐  บาท

๓. รวม ๕,๑๒๖,๘๗๐,๕๐๐  บาท  คือ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักพระราชวัง

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

           มาตรา ๒๕  งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๐๖,๑๓๗,๖๗๑,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๗๕

 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๒๖๖,๔๐๒,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑,๔๐๘,๗๒๓,๔๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓,๔๕๑,๗๔๕,๑๐๐  บาท
๔.

รวม ๖๗๔,๕๒๙,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๖๗๔,๕๒๙,๔๐๐  บาท
๕. รวม ๑,๗๓๔,๓๕๙,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๗๓๔,๓๕๙,๑๐๐  บาท
๖. รวม ๑๖๙,๑๔๘,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑๖๙,๑๔๘,๐๐๐  บาท

๗. รวม ๙๑,๑๖๗,๑๕๖,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๔,๓๐๘,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดาํเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๗๔,๐๓๘,๒๐๐  บาท
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑,๘๘๑,๖๖๕,๑๐๐  บาท
 (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ๕๐๑,๑๐๒,๔๐๐  บาท
 (๕) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ ๑๑,๔๒๙,๑๐๐,๓๐๐  บาท
 (๖) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๒๖๕,๐๑๕,๐๐๐  บาท
 (๗) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑,๓๗๒,๗๕๓,๗๐๐  บาท

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



๗๖

 (๘) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๑๘๒,๔๐๐,๘๐๐  บาท
 (๙) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒,๐๖๖,๐๕๑,๘๐๐  บาท
 (๑๐) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๔,๒๑๓,๔๓๑,๑๐๐  บาท
 (๑๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๙,๕๘๘,๖๐๐  บาท
 (๑๒) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ๖๙,๑๕๗,๗๐๑,๘๐๐  บาท
๘. รวม ๓๔๑,๗๑๔,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ๓๒๙,๕๔๘,๓๐๐  บาท

 (๓) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๑,๑๖๕,๗๐๐  บาท

๙. รวม ๒,๗๖๗,๓๓๔,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๒,๗๖๗,๓๓๔,๒๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๓๑๗,๒๐๕,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๕๑,๖๔๓,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๑,๒๖๕,๕๖๑,๘๐๐  บาท
๒. รวม ๕,๐๙๘,๖๒๓,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๓๖,๗๕๗,๕๐๐  บาท

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

           มาตรา ๒๖  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๖,๘๔๔,๗๑๖,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๗๗

 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๔,๙๖๑,๘๖๖,๔๐๐  บาท

๓. รวม ๔๒๘,๘๘๗,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๔,๙๘๒,๑๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓๑,๗๐๕,๗๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๓๙๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท

๑. รวม ๒๓๕,๕๕๒,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๑๙,๓๑๒,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๒๑๔,๗๔๐,๒๐๐  บาท
๒. รวม ๑๗,๒๐๒,๔๐๗,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๙,๔๓๖,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๖๐,๗๕๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒๒๔,๐๕๖,๒๐๐  บาท

 (๔) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๑๖,๙๐๘,๑๖๕,๓๐๐  บาท

๓. รวม ๒,๕๙๙,๒๕๐,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๓๗,๕๗๗,๔๐๐  บาท

สถาบันพระปกเกล้า

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานศาลปกครอง

           มาตรา ๒๗  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ตั้งเป็นจํานวน ๒๐,๐๓๗,๒๐๙,๙๐๐ บาท
 จําแนกดังนี้



๗๘

 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๒,๕๖๑,๖๗๒,๘๐๐  บาท

๑. รวม ๑,๗๙๘,๙๐๓,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๙,๐๕๕,๒๐๐  บาท
 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๑,๗๘๙,๘๔๘,๔๐๐  บาท
๒. รวม ๒๕๑,๖๑๙,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๔,๐๕๔,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๒๓๖,๕๖๔,๖๐๐  บาท

๓.
รวม ๑,๕๕๕,๖๑๑,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑,๔๘๐,๔๐๙,๘๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๗๕,๒๐๑,๖๐๐  บาท

๔. รวม ๑,๙๔๖,๙๔๙,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๔๕,๕๙๓,๗๐๐  บาท
 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๑,๙๐๑,๓๕๕,๓๐๐  บาท
๕. รวม ๒๒๑,๕๑๔,๒๐๐  บาท  คือ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

           มาตรา ๒๘  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอิสระของรัฐ ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๓,๕๒๙,๘๔๙,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๗๙

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๗,๓๒๗,๗๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๖,๒๒๖,๑๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๒๐๗,๙๖๐,๔๐๐  บาท
๖. รวม ๗,๔๓๗,๓๗๘,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๖๒,๐๒๒,๕๐๐  บาท

 (๒) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๗,๓๗๕,๓๕๖,๐๐๐  บาท

๗.
รวม ๑๘๓,๗๘๗,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๑๘๓,๗๘๗,๗๐๐  บาท

๘. รวม ๑๓๔,๐๘๕,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ๗,๗๘๗,๐๐๐  บาท
 (๒) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕,๔๖๖,๙๐๐  บาท
 (๓) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล

 และหน่วยงานอิสระของรัฐ ๑๒๐,๘๓๑,๗๐๐  บาท

๑. รวม ๘๘,๒๖๗,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๘๘,๒๖๗,๐๐๐  บาท
๒. รวม ๑๖๐,๘๔๐,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๐,๘๔๐,๖๐๐  บาท

สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

           มาตรา ๒๙  งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๘,๐๖๕,๖๙๔,๕๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๘๐

๓. รวม ๑๗๘,๓๕๑,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๘,๓๕๑,๑๐๐  บาท
๔. รวม ๑๔๔,๗๔๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๔,๗๔๐,๐๐๐  บาท

๕. รวม ๑๓๔,๕๗๓,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๔,๕๗๓,๘๐๐  บาท
๖. รวม ๑๗๒,๖๐๗,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๒,๖๐๗,๖๐๐  บาท

๗. รวม ๑๑๒,๙๙๔,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๑๒,๙๙๔,๓๐๐  บาท
๘. รวม ๑๒๘,๔๕๒,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๘,๔๕๒,๖๐๐  บาท

๙. รวม ๑๖๑,๔๐๔,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๑,๔๐๔,๕๐๐  บาท
๑๐. รวม ๑๔๔,๒๒๔,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๔,๒๒๔,๗๐๐  บาท

๑๑. รวม ๑๕๕,๘๒๕,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๕,๘๒๕,๗๐๐  บาท
๑๒. รวม ๑๔๒,๕๓๘,๔๐๐  บาท  คือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดนครนายก



๘๑

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๒,๕๓๘,๔๐๐  บาท

๑๓. รวม ๒๑๙,๘๙๑,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๑๙,๘๙๑,๓๐๐  บาท
๑๔. รวม ๑๘๘,๑๔๑,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๘,๑๔๑,๒๐๐  บาท

๑๕. รวม ๑๖๖,๔๐๙,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๖,๔๐๙,๗๐๐  บาท
๑๖. รวม ๑๗๕,๒๑๖,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๕,๒๑๖,๘๐๐  บาท

๑๗. รวม ๑๘๒,๘๐๒,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๒,๘๐๒,๒๐๐  บาท
๑๘. รวม ๑๕๘,๕๗๑,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๘,๕๗๑,๕๐๐  บาท

๑๙. รวม ๑๔๔,๙๖๒,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๔,๙๖๒,๐๐๐  บาท
๒๐. รวม ๑๖๒,๗๕๐,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๒,๗๕๐,๑๐๐  บาท

๒๑. รวม ๑๔๘,๑๖๗,๗๐๐  บาท  คือ

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม



๘๒

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๘,๑๖๗,๗๐๐  บาท

๒๒. รวม ๑๒๗,๘๘๙,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๗,๘๘๙,๒๐๐  บาท
๒๓. รวม ๑๕๔,๑๔๕,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๔,๑๔๕,๑๐๐  บาท

๒๔. รวม ๑๘๖,๑๒๕,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๖,๑๒๕,๓๐๐  บาท
๒๕. รวม ๑๓๒,๐๓๗,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๒,๐๓๗,๐๐๐  บาท

๒๖. รวม ๑๑๑,๕๕๘,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๑๑,๕๕๘,๔๐๐  บาท
๒๗. รวม ๑๒๐,๑๑๕,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๐,๑๑๕,๔๐๐  บาท

๒๘. รวม ๑๒๖,๐๔๔,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๖,๐๔๔,๑๐๐  บาท
๒๙. รวม ๑๑๗,๐๔๙,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๑๗,๐๔๙,๖๐๐  บาท

๓๐. รวม ๑๒๕,๐๐๔,๑๐๐  บาท  คือ

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดระนอง

จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง



๘๓

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๕,๐๐๔,๑๐๐  บาท

๓๑. รวม ๑๘๖,๗๑๑,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๖,๗๑๑,๙๐๐  บาท
๓๒. รวม ๑๓๐,๖๗๕,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๐,๖๗๕,๙๐๐  บาท

๓๓. รวม ๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐  บาท
๓๔. รวม ๑๔๐,๙๒๒,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๐,๙๒๒,๐๐๐  บาท

๓๕. รวม ๑๗๒,๘๒๔,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๒,๘๒๔,๕๐๐  บาท
๓๖. รวม ๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐  บาท

๓๗. รวม ๒๒๘,๔๗๖,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๒๘,๔๗๖,๒๐๐  บาท
๓๘. รวม ๒๐๑,๖๕๕,๑๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๐๑,๖๕๕,๑๐๐  บาท

๓๙. รวม ๑๑๐,๗๒๒,๒๐๐  บาท  คือ

จังหวัดสงขลา

จงัหวัดสตูล

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดตราด



๘๔

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๑๐,๗๒๒,๒๐๐  บาท

๔๐. รวม ๑๕๘,๙๐๔,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๘,๙๐๔,๐๐๐  บาท
๔๑. รวม ๑๖๐,๓๑๔,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๐,๓๑๔,๖๐๐  บาท

๔๒. รวม ๑๙๗,๕๑๗,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๙๗,๕๑๗,๘๐๐  บาท
๔๓. รวม ๑๕๕,๗๓๒,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๕,๗๓๒,๐๐๐  บาท

๔๔. รวม ๑๕๓,๖๓๕,๒๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๓,๖๓๕,๒๐๐  บาท
๔๕. รวม ๑๘๔,๕๑๒,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๔,๕๑๒,๘๐๐  บาท

๔๖. รวม ๑๓๙,๒๘๙,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๙,๒๘๙,๘๐๐  บาท
๔๗. รวม ๑๙๙,๘๔๗,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๙๙,๘๔๗,๕๐๐  บาท

๔๘. รวม ๑๘๘,๙๘๗,๐๐๐  บาท  คือ

จังหวัดหนองคาย

จงัหวัดเลย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดนครพนม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดร้อยเอ็ด



๘๕

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๘,๙๘๗,๐๐๐  บาท

๔๙. รวม ๒๓๗,๔๑๙,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๓๗,๔๑๙,๑๐๐  บาท
๕๐. รวม ๑๕๓,๘๕๗,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๓,๘๕๗,๙๐๐  บาท

๕๑. รวม ๑๘๒,๓๗๑,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๒,๓๗๑,๙๐๐  บาท
๕๒. รวม ๑๙๙,๖๐๖,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๙๙,๖๐๖,๘๐๐  บาท

๕๓. รวม ๒๖๘,๑๒๖,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๖๘,๑๒๖,๗๐๐  บาท
๕๔. รวม ๒๑๓,๗๔๙,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๑๓,๗๔๙,๓๐๐  บาท

๕๕. รวม ๑๙๗,๗๑๑,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๙๗,๗๑๑,๗๐๐  บาท
๕๖. รวม ๑๕๓,๔๓๖,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๓,๔๓๖,๗๐๐  บาท

๕๗. รวม ๒๒๖,๔๔๗,๘๐๐  บาท  คือ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดอํานาจเจริญ

จังหวัดศรีสะเกษ



๘๖

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๒๖,๔๔๗,๘๐๐  บาท

๕๘. รวม ๑๕๙,๖๔๗,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๙,๖๔๗,๕๐๐  บาท
๕๙. รวม ๒๑๒,๔๑๘,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๑๒,๔๑๘,๒๐๐  บาท

๖๐. รวม ๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐  บาท
๖๑. รวม ๒๑๓,๖๖๗,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๑๓,๖๖๗,๘๐๐  บาท

๖๒. รวม ๑๖๗,๒๑๖,๑๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๗,๒๑๖,๑๐๐  บาท
๖๓. รวม ๑๔๗,๓๖๘,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๗,๓๖๘,๙๐๐  บาท

๖๔. รวม ๑๖๐,๑๒๘,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๐,๑๒๘,๔๐๐  บาท
๖๕. รวม ๑๗๐,๕๐๗,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๐,๕๐๗,๒๐๐  บาท

๖๖. รวม ๒๐๗,๗๔๓,๖๐๐  บาท  คือ

จังหวัดยโสธร

จงัหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลําปาง

จังหวัดลําพูน

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดเชียงราย



๘๗

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๐๗,๗๔๓,๖๐๐  บาท

๖๗. รวม ๑๔๙,๒๓๓,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๙,๒๓๓,๘๐๐  บาท
๖๘. รวม ๑๘๕,๕๓๙,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๘๕,๕๓๙,๓๐๐  บาท

๖๙. รวม ๑๗๕,๕๓๔,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๕,๕๓๔,๖๐๐  บาท
๗๐. รวม ๑๕๗,๖๐๗,๙๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๗,๖๐๗,๙๐๐  บาท

๗๑. รวม ๑๙๒,๓๘๙,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๙๒,๓๘๙,๐๐๐  บาท
๗๒. รวม ๑๕๒,๒๐๗,๔๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๒,๒๐๗,๔๐๐  บาท

๗๓. รวม ๑๖๕,๓๕๓,๘๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๕,๓๕๓,๘๐๐  บาท
๗๔. รวม ๑๕๕,๑๖๒,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๕๕,๑๖๒,๐๐๐  บาท

๗๕. รวม ๑๗๔,๖๗๕,๘๐๐  บาท  คือ

จังหวัดแพร่

จังหวัดตาก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนครสวรรค์



๘๘

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๔,๖๗๕,๘๐๐  บาท

๗๖. รวม ๑๔๑,๑๓๗,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๔๑,๑๓๗,๕๐๐  บาท
๗๗. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๗๘. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๗๙. รวม ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๘๐. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๘๑. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๘๒. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๘๓. รวม ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๘๔. รวม ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน



๘๙

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๘๕. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๘๖. รวม ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๘๗. รวม ๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๘๘. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๘๙. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๙๐. รวม ๒๙๐,๒๐๔,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๐,๒๐๔,๐๐๐  บาท

๙๑. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๙๒. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๙๓. รวม ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑



๙๐

 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๙๔. รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๑. รวม ๘๔,๕๕๓,๑๐๐,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน

อย่างเร่งด่วน ๘๔,๕๕๓,๑๐๐,๔๐๐  บาท
๒. รวม ๖๘๐,๗๑๖,๒๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน ๖๘๐,๗๑๖,๒๐๐  บาท

๓.
รวม ๖๓,๗๑๔,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๖๓,๗๑๔,๐๐๐  บาท

๔.
รวม ๕๕๐,๒๙๓,๘๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน
อย่างเร่งด่วน ๘,๓๑๔,๕๐๐  บาท

 (๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 
การค้า และการลงทุน ๕๔๑,๙๗๙,๓๐๐  บาท

๕. รวม ๘,๐๐๖,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๘,๐๐๖,๔๐๐  บาท
๖. รวม ๑๕๙,๐๐๐  บาท  คือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย

           มาตรา ๓๐  งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๔๘,๖๕๐,๓๘๖,๔๐๐ บาท  
จําแนกดังนี้



๙๑

 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน
อย่างเร่งด่วน ๑๕๙,๐๐๐  บาท

๗. รวม ๑,๕๔๖,๗๘๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการตลาด 

การค้า และการลงทุน ๑,๕๔๖,๗๘๐,๐๐๐  บาท
๘. รวม ๖,๕๔๖,๘๘๔,๕๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ ๖,๔๐๕,๘๘๔,๕๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๙. รวม ๓,๗๖๕,๕๖๑,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ ๓,๗๖๕,๕๖๑,๖๐๐  บาท

๑๐. รวม ๙๒๐,๔๔๓,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๙๒๐,๔๔๓,๐๐๐  บาท
๑๑. รวม ๒,๓๒๘,๓๘๕,๓๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน
อย่างเร่งด่วน ๒,๓๐๗,๓๘๕,๓๐๐  บาท

 (๒) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๑๒. รวม ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๑๓. รวม ๒๘๐,๕๔๕,๘๐๐  บาท  คือ

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การเคหะแห่งชาติ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

องค์การสวนยาง

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง



๙๒

 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน
อย่างเร่งด่วน ๒๖,๔๑๔,๔๐๐  บาท

 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๑๐,๐๔๒,๔๐๐  บาท

 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ๒๔๔,๐๘๙,๐๐๐  บาท

๑๔. รวม ๘๖,๗๕๙,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ๘๖,๗๕๙,๔๐๐  บาท
๑๕. รวม ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๑๖. รวม ๓,๕๐๐,๑๕๖,๔๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ ๗๘๔,๘๕๐,๒๐๐  บาท
 (๒) แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ ๒,๗๑๕,๓๐๖,๒๐๐  บาท

๑๗. รวม ๒๓๖,๕๗๖,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ ๒๓๖,๕๗๖,๓๐๐  บาท
๑๘. รวม ๑๙,๒๙๘,๒๑๗,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่อนาคต ๙๙๐,๙๔๕,๐๐๐  บาท

 (๒) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๖,๖๘๕,๖๕๘,๘๐๐  บาท

 (๓) แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ ๑๑,๖๒๑,๖๑๓,๘๐๐  บาท
๑๙. รวม ๙,๖๖๔,๓๑๐,๑๐๐  บาท  คือ

องค์การสะพานปลา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สถาบันการบินพลเรือน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



๙๓

 (๑) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่อนาคต ๒,๓๗๗,๐๑๐,๒๐๐  บาท

 (๒) แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ ๗,๒๘๗,๒๙๙,๙๐๐  บาท
๒๐. รวม ๒๘๔,๒๒๐,๗๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน ๘๕,๘๙๘,๖๐๐  บาท

 (๒) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๙๘,๓๒๒,๑๐๐  บาท

๒๑. รวม ๒๒๔,๔๐๔,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานดําเนินการตามกรอบข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน ๑๔,๓๓๘,๔๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๒๔,๗๕๑,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๗๕,๑๗๒,๘๐๐  บาท
 (๔) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑๐,๑๔๒,๔๐๐  บาท

๒๒. รวม ๓๒๑,๗๐๖,๙๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ๓๒๑,๗๐๖,๙๐๐  บาท

๒๓. รวม ๙๐๔,๐๘๘,๗๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเที่ยวและบริการ ๗๗๖,๕๐๐,๕๐๐  บาท
 (๒) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐๐,๙๔๕,๐๐๐  บาท
 (๓) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๒๖,๖๔๓,๒๐๐  บาท

๒๔. รวม ๕,๖๓๗,๖๐๔,๕๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน

อย่างเร่งด่วน ๕,๖๓๗,๖๐๔,๕๐๐  บาท
๒๕. รวม ๑๓๔,๐๗๐,๐๐๐  บาท  คือ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การจัดการนํ้าเสีย

องค์การสวนสัตว์

องค์การคลังสินค้า

การไฟฟ้านครหลวง



๙๔

 (๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๑๓๔,๐๗๐,๐๐๐  บาท

๒๖. รวม ๓,๒๗๐,๔๘๐,๖๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา

อย่างบูรณาการ ๓,๒๗๐,๔๘๐,๖๐๐  บาท
๒๗.

รวม ๑,๔๒๓,๘๗๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๑,๑๑๘,๕๓๑,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ๓๐๕,๓๓๘,๗๐๐  บาท
๒๘. รวม ๖๘๙,๙๓๐,๖๐๐  บาท  คือ

 (๑) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ๖๘๙,๙๓๐,๖๐๐  บาท

๒๙. รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท

๑. รวม ๕,๙๘๑,๓๔๕,๓๐๐  บาท  คือ
 (๑) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕,๕๖๖,๒๕๔,๓๐๐  บาท
 (๒) แผนงานดูแลผู้สูงอาย ุเด็ก สตรี คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ๒๗๖,๕๖๓,๖๐๐  บาท
 (๓) แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ๑๓๘,๕๒๗,๔๐๐  บาท

(๑) ๑๔,๓๙๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒)

๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

การประปาส่วนภูมิภาค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภากาชาดไทย

           มาตรา ๓๑  งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ให้ตั้งเป็นจํานวน ๕,๙๘๑,๓๔๕,๓๐๐ บาท  
จําแนกดังนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต

           มาตรา ๓๒  งบประมาณรายจ่ายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นจํานวน 
๑๓๗,๗๖๐,๕๒๒,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้



๙๕

(๓) ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๔) ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๕) ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๖) ๑๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๗) ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๘)

๖๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
(๙) ๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

(๑๐) ๔๓๗,๓๐๖,๐๐๐  บาท
(๑๑)

๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๒)

๕๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๓) ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๔) ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๕)

๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๖)

๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๑๗) ๑๘,๙๖๐,๐๐๐  บาท
(๑๘) ๒๗๘,๘๓๒,๙๐๐  บาท
(๑๙) ๑,๓๓๖,๐๒๖,๓๐๐  บาท
(๒๐)

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒๑) ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒๒) ๑๑๔,๙๖๓,๖๔๐,๐๐๐  บาท
(๒๓) ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒๔) ๗๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

กองทุนจัดรูปท่ีดิน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน

กองทุนยุติธรรม
กองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
คนพิการ

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย



๙๖

(๒๕) ๗๗๑,๑๗๓,๔๐๐  บาท
(๒๖) ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒๗) ๓๐,๘๐๐,๐๐๐  บาท
(๒๘) ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒๙) ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๓๐) ๙๔,๒๘๔,๐๐๐  บาท

(๑) ๔๑,๙๖๕,๓๔๐,๒๐๐  บาท

(๑) ๔๑,๙๖๕,๓๔๐,๒๐๐  บาท

…………………………………….

ภาษีและรายได้อื่น
           งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึง ให้ใช้จากแหล่งรายได้ดงัต่อไปนี้

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
กองทุนกีฬามวย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

           มาตรา ๓๔  ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีสํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามท่ีจะได้มีการโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
           มาตรา ๓๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       นายกรัฐมนตรี

           ให้สํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น
           ในกรณีจําเป็น สํานักงบประมาณจะโอนรายจ่ายรายการใดรายการหนึ่งไปเพ่ิมรายการอื่น
ในมาตรานี้ก็ได้
           มาตรา ๓๓  งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๔๑,๙๖๕,๓๔๐,๒๐๐ บาท จําแนกดังนี้

รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง
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