เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ ต้ัง เป็ น จํ า นวน
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๔๒๒,๒๑๑,๑๒๗,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและ
ทหารกองประจําการ
๑๒,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒
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๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๒) ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เสด็จพระราชดําเนินและ
ต้อนรับประมุขต่างประเทศ
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น
๖๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานของรัฐ
๖๑,๘๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
๑๐๘,๐๙๔,๑๒๗,๔๐๐ บาท
(๙) เงินช่วยเหลือข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
๕,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) เงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
๙,๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) เงินสํารอง เงินสมทบ
และเงินชดเชยของข้าราชการ
๓๒,๑๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา
๗๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๒๒,๑๒๓,๗๒๖,๕๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๑,๒๓๒,๖๓๒,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓๐๐,๓๐๗,๕๐๐ บาท
(๒) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๔๒,๖๐๖,๘๗๕ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
(๔) แผนงานส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
(๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
(๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๒) แผนงานเสริมสร้างความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
(๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
(๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(๑) แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๗๖๓,๖๕๒,๕๕๐

บาท

๑๒๖,๐๖๕,๙๗๕
๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐

บาท
บาท

๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐

บาท

๑๘๘,๗๕๗,๑๐๐

บาท

๑๘๘,๗๕๗,๑๐๐

บาท

๓,๒๙๔,๙๐๓,๓๐๐

บาท

๑,๕๕๘,๐๖๔,๔๐๐

บาท

๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๘๓๖,๘๓๘,๙๐๐

บาท

๕๑๐,๔๗๘,๐๐๐

บาท

๕๐๒,๕๖๘,๐๐๐

บาท

๗,๙๑๐,๐๐๐
๕๖๗,๓๑๘,๒๐๐

บาท
บาท

๕๖๗,๓๑๘,๒๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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๗. สํานักงบประมาณ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๘. สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
๙. สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๓) แผนงานเสริมสร้างความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม
(๔) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕๓๙,๔๕๙,๑๐๐

บาท

๕๓๙,๔๕๙,๑๐๐

บาท

๑๗๐,๓๓๑,๔๐๐

บาท

๑๗๐,๓๓๑,๔๐๐

บาท

๓๔๗,๑๓๖,๒๐๐

บาท

๓๔๗,๑๓๖,๒๐๐

บาท

๑,๘๑๐,๐๒๑,๘๐๐

บาท

๑,๘๑๐,๐๒๑,๘๐๐

บาท

๔๙๙,๗๔๘,๔๐๐

บาท

๑๔,๓๖๐,๐๐๐

บาท

๑๑๙,๘๕๕,๐๐๐

บาท

๖๐,๗๙๐,๒๐๐

บาท

๑๔,๔๗๔,๐๐๐

บาท

๒๙๐,๒๖๙,๒๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕
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๑๒. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(๑) แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๑๓. กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
๑๔. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(๑) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๕. สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๑๖. สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๖๘,๓๕๑,๙๐๐

บาท

๒๖๘,๓๕๑,๙๐๐

บาท

๖,๙๑๕,๙๒๓,๐๐๐

บาท

๖,๒๗๖,๑๒๐,๒๐๐

บาท

๖๓๙,๘๐๒,๘๐๐

บาท

๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๕๑,๖๙๐,๗๐๐

บาท

๗๕,๗๕๑,๔๐๐

บาท

๑๗๕,๙๓๙,๓๐๐

บาท

๔๑๒,๖๔๖,๒๐๐

บาท

๔๑๒,๖๔๖,๒๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๗. สํานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
รวม
๘๐๑,๔๓๗,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
๘๐๑,๔๓๗,๐๐๐ บาท
๑๘. องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
รวม
๔๓๗,๙๔๔,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
๔๓๗,๙๔๔,๒๐๐ บาท
๑๙. สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
รวม
๓๖๑,๒๙๐,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
๓๖๑,๒๙๐,๒๐๐ บาท
๒๐. สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
รวม
๗๓๕,๒๘๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๗๓๕,๒๘๒,๖๐๐ บาท
๒๑. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๑๒,๙๗๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานแรงงาน
๑๑๒,๙๗๒,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๑๖๘,๖๖๗,๓๗๓,๕๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
รวม
๕,๘๓๓,๐๑๑,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
๘,๔๐๘,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๔) แผนงานเสริมสร้าง
ระบบป้องกันประเทศ
๒. กรมราชองครักษ์
(๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๓. กองบัญชาการกองทัพไทย
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
(๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๓) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๕) แผนงานเสริมสร้าง
ระบบป้องกันประเทศ
๔. กองทัพบก
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒,๒๗๐,๐๐๐

บาท

๖๕,๐๑๘,๒๐๐

บาท

รวม

๕,๗๕๗,๓๑๔,๗๐๐
๖๑๕,๓๕๙,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๖๑๕,๓๕๙,๑๐๐
๑๔,๐๑๒,๒๙๗,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๓,๓๗๑,๗๐๐

บาท

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๓,๖๖๓,๙๒๕,๙๐๐
๘๒,๕๗๔,๓๑๔,๙๐๐

บาท
บาท

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

รวม

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๓) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๕) แผนงานเสริมสร้าง
ระบบป้องกันประเทศ
๕. กองทัพเรือ
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
(๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๓) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๕) แผนงานเสริมสร้าง
ระบบป้องกันประเทศ
๖. กองทัพอากาศ
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
(๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๐๗,๔๕๗,๐๐๐

บาท

๑,๔๗๗,๘๓๒,๘๐๐

บาท

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๘๐,๕๓๙,๐๒๕,๑๐๐
๓๒,๗๔๖,๐๐๓,๘๐๐

บาท
บาท

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๔๗,๖๔๑,๙๐๐

บาท

๖๖๘,๓๘๐,๒๐๐

บาท

๑๒,๒๔๖,๑๐๐

บาท

๓๒,๐๐๗,๗๓๕,๖๐๐
๓๑,๙๙๙,๖๕๕,๕๐๐

บาท
บาท

๖๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗,๓๖๑,๘๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๓) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๑๙๐,๐๖๒,๕๐๐ บาท
(๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) แผนงานเสริมสร้าง
ระบบป้องกันประเทศ
๓๑,๗๖๐,๖๓๑,๒๐๐ บาท
๗. สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
รวม
๘๘๖,๗๓๑,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ระบบป้องกันประเทศ
๘๘๖,๗๓๑,๒๐๐ บาท
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๑๙๑,๔๑๕,๑๕๘,๘๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
รวม
๗๖๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
๗๖๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท
ให้เกิดความยั่งยืน
๒. กรมธนารักษ์
รวม
๓,๓๖๔,๘๔๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๓,๓๖๔,๘๔๐,๓๐๐ บาท
๓. กรมบัญชีกลาง
รวม
๑,๑๘๓,๙๗๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๑,๑๘๓,๙๗๘,๔๐๐ บาท
๔. กรมศุลกากร
รวม
๒,๗๕๗,๓๗๓,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๒,๗๕๗,๓๗๓,๔๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕. กรมสรรพสามิต
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
(๒) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๖. กรมสรรพากร
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๗. สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๘. สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๒) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
๙. สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
(๑) แผนงานบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๑๐. สํานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒,๐๘๕,๙๘๗,๘๐๐

บาท

๙๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๙๙๐,๙๘๗,๘๐๐
๘,๐๔๕,๕๔๓,๙๐๐

บาท
บาท

๘,๐๔๕,๕๔๓,๙๐๐

บาท

๗๐๗,๑๔๑,๓๐๐

บาท

๗๐๗,๑๔๑,๓๐๐

บาท

รวม ๑๗๑,๑๐๙,๗๖๗,๗๐๐

บาท

๙๙,๘๗๓,๔๐๐

บาท

๑๗๑,๐๐๙,๘๙๔,๓๐๐

บาท

๙๗๓,๘๒๕,๙๐๐

บาท

๙๗๓,๘๒๕,๙๐๐

บาท

๔๒๐,๘๐๔,๑๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๑) แผนงานขับเคลื่อน
นโยบายการต่างประเทศ
และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
๔๒๐,๘๐๔,๑๐๐ บาท
มาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ า ยของกระทรวงการต่ า งประเทศ ให้ ตั้ ง เป็ น จํ า นวน
๗,๕๗๙,๘๑๑,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ
รวม
๗,๕๗๙,๘๑๑,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาค
๓๑๗,๓๘๔,๘๐๐ บาท
(๒) แผนงานขับเคลื่อน
นโยบายการต่างประเทศ
และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
๗,๒๖๒,๔๒๖,๘๐๐ บาท
มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ ายของกระทรวงการท่ องเที่ย วและกีฬา ให้ ตั้งเป็น จํา นวน
๑๐,๒๖๔,๕๔๕,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
รวม
๑,๖๒๒,๘๐๐,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๒๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
๒๘๐,๗๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
๑,๑๖๑,๒๘๕,๕๐๐ บาท
(๔) แผนงานส่งเสริม
และพัฒนากีฬา
และนันทนาการ
๑๕๔,๙๘๕,๓๐๐ บาท
๒. กรมพลศึกษา
รวม
๓,๘๕๘,๐๙๒,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๒) แผนงานส่งเสริม
และพัฒนากีฬา
และนันทนาการ
๓,๘๐๘,๐๙๒,๕๐๐ บาท
๓. กรมการท่องเที่ยว
รวม
๒,๖๒๓,๘๑๘,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
๒๗๖,๓๒๑,๑๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
๒,๓๔๗,๔๙๗,๘๐๐ บาท
๔. สถาบันการพลศึกษา
รวม
๒,๑๕๙,๘๓๒,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานส่งเสริม
และพัฒนากีฬา
และนันทนาการ
๒,๑๓๔,๘๓๒,๘๐๐ บาท
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
และหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๐,๒๐๑,๑๖๒,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๑,๖๕๗,๑๘๗,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๑,๖๕๗,๑๘๗,๘๐๐ บาท
๒. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
รวม
๕,๙๔๗,๔๑๕,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๕,๙๔๗,๔๑๕,๖๐๐ บาท
๓. สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
รวม
๓๔๒,๘๗๕,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๓๔๒,๘๗๕,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. สํานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
รวม
๖๓๘,๒๓๔,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๖๓๘,๒๓๔,๓๐๐ บาท
๕. สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
รวม
๑๙๗,๙๓๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๑๙๗,๙๓๙,๓๐๐ บาท
๖. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
รวม
๑,๔๑๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๑,๔๑๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่า ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แ ละหน่ว ยงานในกํากับ
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๗๖,๗๒๑,๒๐๗,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
รวม
๒,๗๒๕,๖๗๒,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ
๑,๒๘๑,๕๘๙,๓๐๐ บาท
(๒) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๓๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๑,๔๐๘,๒๔๓,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒. กรมการข้าว
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๓. กรมชลประทาน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ
๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๕. กรมประมง
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
(๓) แผนงานอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๖. กรมปศุสัตว์
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑,๖๓๘,๐๙๕,๙๐๐

บาท

๑๑,๕๓๔,๗๐๐

บาท

รวม

๑,๖๒๖,๕๖๑,๒๐๐
๔๒,๙๑๙,๑๘๖,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๔๒,๙๑๙,๑๘๖,๙๐๐
๑,๐๖๑,๔๔๘,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑,๐๖๑,๔๔๘,๗๐๐
๓,๒๓๓,๑๕๘,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

๔๓,๗๗๗,๐๐๐

บาท

๑,๙๙๕,๕๕๙,๕๐๐

บาท

๑,๑๙๓,๘๒๒,๒๐๐
๔,๗๕๒,๙๘๔,๖๐๐

บาท
บาท

๕๕,๒๔๕,๗๐๐

บาท

๔,๖๙๗,๗๓๘,๙๐๐

บาท

รวม

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗. กรมพัฒนาที่ดิน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการ
(๒) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๓) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๘. กรมวิชาการเกษตร
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๙. กรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานยกระดับ
ราคาสินค้าเกษตร
และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน
(๓) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๔,๒๔๗,๑๑๐,๙๐๐

บาท

๔๐๓,๙๖๒,๖๐๐

บาท

๑๐๗,๓๕๐,๐๐๐

บาท

๓,๗๓๕,๗๙๘,๓๐๐
๓,๖๖๗,๕๔๙,๒๐๐

บาท
บาท

๓๔,๖๔๐,๐๐๐

บาท

๓,๖๓๒,๙๐๙,๒๐๐
๕,๒๐๕,๑๑๒,๑๐๐

บาท
บาท

๒๔,๓๙๓,๐๐๐

บาท

๓๓,๔๒๐,๐๐๐

บาท

๕,๑๔๗,๒๙๙,๑๐๐
๓,๘๓๙,๓๑๔,๙๐๐

บาท
บาท

๒๕,๐๘๘,๒๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
กรมหม่อนไหม
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
สํานักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓,๘๑๔,๒๒๖,๗๐๐
๔๗๒,๕๗๙,๖๐๐

บาท
บาท

๔๗๒,๕๗๙,๖๐๐

บาท

๑,๖๖๑,๐๔๐,๗๐๐

บาท

๑,๖๖๑,๐๔๐,๗๐๐

บาท

๒๔๓,๔๙๐,๒๐๐

บาท

๒๔๓,๔๙๐,๒๐๐

บาท

๕๖๑,๖๘๓,๕๐๐

บาท

๕๖๑,๖๘๓,๕๐๐

บาท

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๖๒,๗๗๘,๗๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๑๖๒,๗๗๘,๗๐๐ บาท
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ตั้งเป็นจํานวน ๘๘,๘๕๒,๖๗๕,๔๐๐
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รวม
๓๕๐,๘๘๓,๘๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๓๕๐,๘๘๓,๘๐๐ บาท
รวม
๔,๕๖๕,๖๖๘,๘๐๐ บาท
๒. กรมเจ้าท่า
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๔,๕๖๕,๖๖๘,๘๐๐ บาท
๓. กรมการขนส่งทางบก
รวม
๒,๓๒๐,๙๑๕,๒๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๒,๓๒๐,๙๑๕,๒๐๐ บาท
๔. กรมการบินพลเรือน
รวม
๑,๑๓๑,๘๗๔,๓๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๑,๑๓๑,๘๗๔,๓๐๐ บาท
๕. กรมทางหลวง
รวม ๕๐,๔๒๒,๑๑๘,๙๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๔๖,๗๑๖,๕๕๒,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน
๓,๗๐๕,๕๖๖,๕๐๐ บาท
๖. กรมทางหลวงชนบท
รวม ๒๙,๕๙๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๒๙,๕๙๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท
๗. สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร
รวม
๔๖๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๔๖๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท

บาท
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ า ยของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๒๕,๕๘๔,๙๕๘,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๑,๒๕๓,๒๔๐,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
๑,๒๕๓,๒๔๐,๗๐๐ บาท
๔๑๗,๖๖๙,๘๐๐ บาท คือ
๒. กรมควบคุมมลพิษ
รวม
(๑) แผนงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
๔๑๗,๖๖๙,๘๐๐ บาท
๓. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
รวม
๑,๒๐๔,๓๖๑,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑,๒๐๔,๓๖๑,๖๐๐ บาท
๔. กรมทรัพยากรธรณี
รวม
๕๐๔,๑๑๑,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔๑๘,๙๑๑,๕๐๐ บาท
(๒) แผนงานป้องกัน เตือนภัย
แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยพิบัติ
๘๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. กรมทรัพยากรน้ํา
รวม
๗,๘๖๓,๙๔๙,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
๗,๘๖๓,๙๔๙,๗๐๐ บาท
๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
รวม
๑,๔๓๔,๔๔๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
๑,๔๓๔,๔๔๘,๔๐๐ บาท
๗. กรมป่าไม้
รวม
๓,๔๖๖,๑๑๔,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓,๔๖๖,๑๑๔,๗๐๐ บาท
๘. กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
รวม
๕๓๕,๖๖๒,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
๕๓๕,๖๖๒,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๙. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รวม
๘,๒๕๖,๕๔๕,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๘,๒๔๔,๒๗๗,๗๐๐ บาท
(๒) แผนงานป้องกัน เตือนภัย
แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยพิบัติ
๑๒,๒๖๘,๐๐๐ บาท
๑๐. สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
๔๑๕,๘๗๓,๗๐๐ บาท คือ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑๑๔,๙๓๐,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
๓๐๐,๙๔๓,๑๐๐ บาท
๑๑. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๓๘,๒๘๔,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑๓๘,๒๘๔,๒๐๐ บาท
๑๒. องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
รวม
๙๔,๖๙๕,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
๙๔,๖๙๕,๗๐๐ บาท
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ า ยของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
และหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓,๗๖๑,๖๔๕,๑๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รวม
๘๕๓,๓๘๓,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕๒๘,๗๑๙,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

(๒) แผนงานป้องกัน
เตือนภัย แก้ไข
และฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยพิบัติ
กรมอุตุนิยมวิทยา
(๑) แผนงานป้องกัน
เตือนภัย แก้ไข
และฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยพิบัติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
(๑) แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๓๒๔,๖๖๓,๕๐๐
๘๕๖,๕๖๘,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๘๕๖,๕๖๘,๔๐๐
๙๕๓,๖๘๓,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๙๕๓,๖๘๓,๐๐๐

บาท

๒๙๐,๒๘๒,๙๐๐

บาท

๒๙๐,๒๘๒,๙๐๐

บาท

๒๒๘,๔๑๔,๐๐๐

บาท

๒๒๘,๔๑๔,๐๐๐

บาท

๕๗๙,๓๑๓,๕๐๐

บาท

๕๗๙,๓๑๓,๕๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๑,๘๕๐,๙๓๓,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
รวม
๔๕๓,๖๕๔,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
๔๕๓,๖๕๔,๒๐๐ บาท
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รวม
๑๙๑,๖๒๙,๗๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
๑๙๑,๖๒๙,๗๐๐ บาท
๓. กรมธุรกิจพลังงาน
รวม
๒๔๙,๕๑๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๒๔๙,๕๑๒,๖๐๐ บาท
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
รวม
๘๔๔,๙๐๙,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
๘๔๔,๙๐๙,๐๐๐ บาท
๕. สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
รวม
๙๑,๖๔๗,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๙๑,๖๔๗,๘๐๐ บาท
๖. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๙,๕๘๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๑๙,๕๘๐,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๖,๕๙๒,๘๕๑,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวม
๑,๑๓๘,๒๒๕,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๑,๑๓๘,๒๒๕,๓๐๐ บาท
๒. กรมการค้าต่างประเทศ
รวม
๔๑๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๔๑๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท
๓. กรมการค้าภายใน
รวม
๑,๑๓๕,๕๔๐,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๑๐๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานยกระดับ
ราคาสินค้าเกษตร
และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน
๒๓๕,๖๘๓,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร
๔๗๒,๓๘๐,๕๐๐ บาท
(๔) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๓๒๐,๘๒๗,๑๐๐ บาท
๔. กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
รวม
๓๔๖,๗๔๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๓๔๖,๗๔๘,๔๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รวม
๒๙๕,๓๖๒,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๒๙๕,๓๖๒,๑๐๐ บาท
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวม
๕๔๘,๔๘๙,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๕๔๘,๔๘๙,๑๐๐ บาท
รวม
๒,๓๑๘,๐๕๘,๐๐๐ บาท คือ
๗. กรมส่งเสริมการส่งออก
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๒,๓๑๘,๐๕๘,๐๐๐ บาท
๘. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
รวม
๒๗๐,๑๖๙,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒๗๐,๑๖๙,๑๐๐ บาท
๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
รวม
๑๒๕,๒๙๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
๑๒๕,๒๙๙,๘๐๐ บาท
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๒๘๕,๒๕๔,๘๕๗,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
๓,๓๑๕,๔๗๔,๑๐๐ บาท คือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวม
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๔) แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
(๕) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
(๖) แผนงานส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒. กรมการปกครอง
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
(๒) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๓) แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
(๔) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๓. กรมการพัฒนาชุมชน
(๑) แผนงานยกระดับ
ราคาสินค้าเกษตร
และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๗,๙๖๐,๐๐๐

บาท

๓๐,๒๐๐,๐๐๐

บาท

๔๗,๕๔๔,๗๐๐

บาท

๒,๗๗๙,๕๑๗,๖๐๐

บาท

๒๒,๓๙๘,๙๐๐

บาท

๓๖๘,๘๕๒,๙๐๐
๓๔,๓๐๗,๘๕๒,๓๐๐

บาท
บาท

๒๖๑,๒๗๒,๗๐๐

บาท

๒,๐๔๕,๗๖๖,๕๐๐

บาท

๒,๙๓๐,๖๓๘,๓๐๐

บาท

๒๙,๐๗๐,๑๗๔,๘๐๐
๔,๔๐๙,๖๗๕,๙๐๐

บาท
บาท

๔,๔๐๙,๖๗๕,๙๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กรมที่ดิน
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
(๒) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๕. กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๑) แผนงานป้องกัน
เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๓) แผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) แผนงานป้องกัน
เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
๗. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๒) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕,๔๑๑,๙๐๒,๙๐๐

บาท

คือ

๒๑๙,๓๘๕,๖๐๐

บาท

๙๙๖,๑๓๑,๐๐๐

บาท

๔,๑๙๖,๓๘๖,๓๐๐

บาท

รวม

๓,๙๑๘,๖๓๗,๐๐๐

บาท

คือ

รวม

๓,๙๑๘,๖๓๗,๐๐๐
๑๑,๒๙๕,๕๙๓,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

๒๒๗,๐๕๐,๘๐๐

บาท

๑,๐๑๐,๐๙๒,๐๐๐

บาท

๒,๒๑๔,๔๒๔,๘๐๐

บาท

๗,๘๔๔,๐๒๕,๕๐๐

บาท

รวม ๒๐๖,๙๒๒,๕๘๕,๐๐๐

บาท

๓,๐๕๙,๖๒๘,๘๐๐

บาท

๕๐,๔๔๙,๐๘๑,๒๐๐

บาท

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๔) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๖) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
(๗) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
(๘) แผนงานส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. กรุงเทพมหานคร
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
(๒) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๓) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๕) แผนงานส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. เมืองพัทยา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓,๒๔๔,๙๕๔,๖๐๐

บาท

๗,๓๗๐,๖๔๐,๐๐๐

บาท

๖,๖๖๓,๒๐๔,๐๐๐

บาท

๑,๗๓๐,๕๑๒,๒๐๐

บาท

๑๓๔,๒๓๔,๕๖๔,๒๐๐
รวม ๑๔,๒๑๙,๗๒๔,๑๐๐

บาท
บาท

๒,๐๔๖,๘๑๖,๐๐๐

บาท

๑๓๗,๗๐๐,๐๐๐

บาท

๗๙๓,๓๑๕,๑๐๐

บาท

๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๑,๑๓๓,๘๙๓,๐๐๐
๑,๔๕๓,๔๑๓,๐๐๐

บาท
บาท

๔,๗๙๙,๖๐๐

บาท

รวม

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๑,๖๘๗,๒๐๐ บาท
(๓) แผนงานส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑,๔๐๖,๙๒๖,๒๐๐ บาท
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรม ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๗,๙๔๖,๔๐๖,๒๐๐
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รวม
๖๔๙,๗๘๐,๔๐๐ บาท
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๔๖,๗๔๒,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาค
๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
๕๗๙,๐๓๘,๔๐๐ บาท
๒. กรมคุมประพฤติ
รวม
๑,๔๕๑,๒๖๒,๗๐๐ บาท
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๗๓๗,๘๓๑,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
๗๑๓,๔๓๑,๕๐๐ บาท
๓. กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
รวม
๔๑๐,๒๓๓,๕๐๐ บาท
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

บาท
คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๔.
๕.

๖.

๗.
๘.

๙.
๑๐.

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
กรมบังคับคดี
(๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
(๑) แผนงานสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
(๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๘๐,๒๓๓,๕๐๐
๗๕๐,๒๓๗,๖๐๐

บาท
บาท

๗๕๐,๒๓๗,๖๐๐

บาท

๑,๔๕๗,๙๙๙,๗๐๐

บาท

๖๒,๔๒๘,๔๐๐

บาท

๑,๓๙๕,๕๗๑,๓๐๐
๙,๒๙๗,๕๐๐,๑๐๐

บาท
บาท

๒๓๓,๒๗๑,๕๐๐

บาท

รวม

๙,๐๖๔,๒๒๘,๖๐๐
๑,๐๓๘,๙๔๒,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑,๐๓๘,๙๔๒,๗๐๐
๒๐๒,๒๕๑,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

๔๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๕๗,๒๕๑,๔๐๐
๒๓๒,๓๙๗,๓๐๐

บาท
บาท

๒๓๒,๓๙๗,๓๐๐

บาท

๒,๒๕๒,๘๒๘,๒๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๒,๒๕๒,๘๒๘,๒๐๐ บาท
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
รวม
๒๐๒,๙๗๒,๖๐๐ บาท
(๑) แผนงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๒๐๒,๙๗๒,๖๐๐ บาท
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงาน ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๖,๓๑๖,๐๙๘,๑๐๐
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
รวม
๑,๑๐๕,๐๐๕,๒๐๐ บาท
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๕,๙๕๒,๒๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานแรงงาน
๑,๐๙๙,๐๕๓,๐๐๐ บาท
๒. กรมการจัดหางาน
รวม
๙๙๒,๙๔๕,๕๐๐ บาท
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๑๐๒,๓๒๗,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานแรงงาน
๘๙๐,๖๑๗,๙๐๐ บาท
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวม
๒,๐๐๙,๕๖๗,๘๐๐ บาท
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๑,๐๐๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานแรงงาน
๑,๐๐๘,๐๕๓,๙๐๐ บาท

คือ

บาท
คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
รวม
๑,๐๔๓,๕๐๒,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไข
ความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๔๔,๙๕๒,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานแรงงาน
๙๙๘,๕๔๙,๙๐๐ บาท
๕. สํานักงานประกันสังคม
รวม ๑๑,๑๖๕,๐๗๗,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานแรงงาน
๑๑,๑๖๕,๐๗๗,๑๐๐ บาท
มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๕,๔๖๗,๙๙๗,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๑,๕๒๓,๗๗๒,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาค
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๑,๔๑๓,๗๗๒,๘๐๐ บาท
๒. กรมการศาสนา
รวม
๓๖๕,๔๔๒,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓๖๕,๔๔๒,๓๐๐ บาท
๓. กรมศิลปากร
รวม
๑,๖๓๒,๖๒๙,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๑,๖๓๒,๖๒๙,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
(๒) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๕. สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๑) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๗. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๘. หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๙. ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕๙๑,๙๙๔,๙๐๐

บาท

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕๑๑,๙๙๔,๙๐๐

บาท

รวม

๒๓๗,๗๘๐,๖๐๐

บาท

คือ

รวม

๒๓๗,๗๘๐,๖๐๐
๙๐๖,๑๕๘,๕๐๐

บาท
บาท

คือ

๘๖,๓๑๘,๕๐๐

บาท

๘๑๙,๘๔๐,๐๐๐

บาท

๘๘,๘๗๔,๒๐๐

บาท

๘๘,๘๗๔,๒๐๐

บาท

๗๔,๖๖๙,๐๐๐

บาท

๗๔,๖๖๙,๐๐๐

บาท

๔๖,๖๗๕,๕๐๐

บาท

๔๖,๖๗๕,๕๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานในกํากับ
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๘,๐๕๒,๒๙๕,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
๒,๒๓๘,๑๗๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๒,๒๓๘,๑๗๖,๐๐๐ บาท
๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รวม
๓๙๕,๗๖๖,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๓๙๕,๗๖๖,๓๐๐ บาท
๓. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รวม
๒๓๐,๖๖๑,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๒๓๐,๖๖๑,๖๐๐ บาท
๔. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รวม
๓,๒๔๖,๐๑๙,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๗๕๘,๔๖๘,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๒,๔๘๗,๕๕๐,๖๐๐ บาท
๕. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
รวม
๑๒๑,๕๓๔,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๒๑,๕๓๔,๓๐๐ บาท
๖. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
รวม
๓๔๒,๗๐๐,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๓๔๒,๗๐๐,๒๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๓
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๗. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
(๒) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๙. สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑๐. สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๑. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๒. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔๐๖,๐๓๔,๗๐๐

บาท

๒๕๐,๗๑๕,๑๐๐

บาท

๑๕๕,๓๑๙,๖๐๐

บาท

๒๖๒,๘๓๔,๔๐๐

บาท

๒๖๒,๘๓๔,๔๐๐

บาท

๑๘๘,๗๑๙,๙๐๐

บาท

๑๘๘,๗๑๙,๙๐๐

บาท

๒๒๔,๖๔๘,๓๐๐

บาท

๒๒๔,๖๔๘,๓๐๐

บาท

๓๑๙,๒๓๔,๖๐๐

บาท

๓๑๙,๒๓๔,๖๐๐

บาท

๗๕,๙๖๖,๐๐๐

บาท

๗๕,๙๖๖,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็นจํานวน
๔๒๐,๔๙๐,๐๓๒,๖๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
รวม ๔๓,๒๓๔,๔๒๖,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๑๖๓,๒๗๘,๗๐๐ บาท
(๒) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
๔๒๘,๑๔๑,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๐,๑๒๓,๗๑๐,๘๐๐ บาท
(๔) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
๑๒,๕๑๙,๒๙๖,๑๐๐ บาท
๒. สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
รวม
๒๗๐,๔๒๙,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
๒๗๐,๔๒๙,๔๐๐ บาท
๓. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม ๒๗๓,๒๓๐,๐๑๖,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๗๔๙,๔๒๕,๑๐๐ บาท
(๒) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
๑,๑๘๒,๖๕๖,๐๐๐ บาท
(๓) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒,๕๕๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท
(๔) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
๒๒๘,๗๔๕,๓๐๗,๘๐๐ บาท
๔. สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
รวม ๒๑,๕๔๘,๖๒๔,๕๐๐ บาท คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๕
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(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๘๖,๐๒๑,๐๐๐

บาท

๔,๘๖๓,๕๘๑,๖๐๐

บาท

๑๖,๔๐๔,๘๙๕,๙๐๐

บาท

๙๔,๑๒๖,๐๐๐

บาท

๖,๑๙๑,๙๕๐,๘๐๐

บาท

๑๑๓,๔๘๑,๖๐๐

บาท

๑๗,๗๙๑,๕๐๐

บาท

๓,๗๒๖,๒๖๑,๘๐๐

บาท

๗๒๒,๙๗๑,๕๐๐

บาท

๑,๖๑๑,๔๔๔,๔๐๐
๓,๕๐๓,๗๔๗,๘๐๐

บาท
บาท

๑,๘๒๓,๖๐๐

บาท

๓๗,๐๑๑,๑๐๐

บาท

๓,๐๙๗,๑๗๕,๕๐๐

บาท

๔,๘๘๘,๒๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๗. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๕) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๖) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๖๒,๘๔๙,๔๐๐
๓,๔๐๐,๐๑๓,๐๐๐

บาท
บาท

๑,๐๔๔,๑๐๐

บาท

๒๔,๕๖๐,๗๐๐

บาท

๒,๔๘๓,๕๕๕,๒๐๐

บาท

๗๗๑,๗๙๑,๕๐๐

บาท

๒,๐๔๔,๑๐๐

บาท

๑๑๗,๐๑๗,๔๐๐
๒,๓๑๐,๒๑๒,๖๐๐

บาท
บาท

๑,๗๙๖,๑๔๓,๕๐๐

บาท

๔๓๗,๑๙๐,๗๐๐

บาท

๑,๒๐๐,๐๐๐

บาท

๗๕,๖๗๘,๔๐๐
๑,๔๘๗,๗๙๐,๔๐๐

บาท
บาท

๕,๗๘๗,๐๐๐

บาท

๑,๔๓๗,๓๕๙,๘๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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(๓) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๐. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๔,๐๕๐,๓๐๐

บาท

๘,๓๘๓,๐๐๐

บาท

๓๒,๒๑๐,๓๐๐
๙๒๖,๐๔๘,๓๐๐

บาท
บาท

๔๔๔,๕๐๐

บาท

๑๖,๒๕๑,๙๐๐

บาท

๘๘๐,๕๔๐,๖๐๐

บาท

๑๐,๘๕๒,๘๐๐

บาท

๑๗,๙๕๘,๕๐๐
๗๑๖,๐๙๑,๘๐๐

บาท
บาท

๖๗๗,๐๙๙,๖๐๐

บาท

๒,๐๒๓,๙๐๐

บาท

๓๖,๙๖๘,๓๐๐
๑,๑๘๗,๐๙๔,๑๐๐

บาท
บาท

๖๓๖,๑๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๓. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๕) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๖) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๗,๐๕๘,๖๐๐

บาท

๑,๑๓๘,๒๑๗,๒๐๐

บาท

๓๑,๑๘๒,๒๐๐

บาท

๒,๓๔๘,๔๓๗,๔๐๐

บาท

๑,๑๕๖,๐๐๐

บาท

๓๓,๐๐๓,๑๐๐

บาท

๑,๕๖๘,๖๘๘,๙๐๐

บาท

๗๐๐,๒๔๑,๕๐๐

บาท

๓,๓๙๑,๕๐๐

บาท

๔๑,๙๕๖,๔๐๐
๑,๐๗๑,๖๐๐,๘๐๐

บาท
บาท

๒๔๗,๐๐๐

บาท

๕,๕๘๖,๓๐๐

บาท

๑,๐๐๘,๗๘๒,๑๐๐

บาท

๒๑,๓๑๖,๙๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๓) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๕) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๖) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๗) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๖. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๗. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๕,๖๖๘,๕๐๐
๓,๙๒๕,๔๒๔,๘๐๐

บาท
บาท

๑๒๒,๘๘๐,๐๐๐

บาท

๓๐๘,๕๐๐

บาท

๙,๒๘๘,๔๐๐

บาท

๒,๙๗๒,๑๑๗,๐๐๐

บาท

๗๔๔,๒๒๐,๘๐๐

บาท

๑๘,๕๐๖,๙๐๐

บาท

๕๘,๑๐๓,๒๐๐

บาท

๗๑๕,๕๕๘,๘๐๐

บาท

๗๐๐,๒๕๔,๓๐๐

บาท

๓,๕๑๔,๑๐๐

บาท

๑๑,๗๙๐,๔๐๐
๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐

บาท
บาท

๒๑๙,๓๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๘. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๑๙. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๒๐. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕๗๔,๓๗๙,๕๐๐

บาท

๙,๙๒๕,๕๐๐

บาท

๑๓,๔๑๙,๗๐๐

บาท

๗๑๓,๗๒๑,๓๐๐

บาท

๖๙๓,๔๕๐,๕๐๐

บาท

๒๐,๒๗๐,๘๐๐
๑๐๕,๖๕๗,๕๐๐

บาท
บาท

๑๐๔,๑๓๖,๕๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕๒๑,๐๐๐

บาท

๔๑๘,๖๗๕,๗๐๐

บาท

๒๓,๓๒๓,๐๐๐

บาท

๒๘,๒๗๔,๔๐๐

บาท

๓๖๒,๒๑๗,๗๐๐

บาท

๑,๙๒๒,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒,๙๓๘,๖๐๐
๔๓๗,๖๔๘,๑๐๐

บาท
บาท

๔๑,๙๕๗,๒๐๐

บาท

๓๘๗,๑๘๑,๖๐๐

บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๗,๐๐๙,๓๐๐

บาท

๒๐๖,๒๐๗,๕๐๐

บาท

๑๙๔,๘๙๙,๖๐๐

บาท

๒,๙๔๖,๐๐๐

บาท

๘,๓๖๑,๙๐๐

บาท

๙๐,๒๑๖,๓๐๐

บาท

๘๗,๐๖๖,๓๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒,๖๕๐,๐๐๐

บาท

๒๖๙,๙๖๒,๘๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕๔๓,๗๐๐

บาท

๒๖๔,๕๑๒,๕๐๐

บาท

๕๑๐,๐๐๐

บาท

๔,๓๙๖,๖๐๐

บาท

๓๓๙,๕๙๔,๔๐๐

บาท

๖๘,๐๐๐

บาท

๔๒๑,๗๐๐

บาท

๓๒๙,๖๐๓,๒๐๐

บาท

๖๒๐,๐๐๐

บาท

๘,๘๘๑,๕๐๐
๑๑๗,๒๘๕,๕๐๐

บาท
บาท

๑๑๕,๓๗๖,๒๐๐

บาท

๓๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๖๐๙,๓๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๑๑,๔๓๘,๗๐๐

บาท

๓๓๖,๙๐๐

บาท

๒,๙๘๙,๖๐๐

บาท

๓๐๒,๑๑๒,๒๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๐๐๐,๐๐๐
๓๙๐,๐๗๗,๔๐๐

บาท
บาท

๓๒๔,๕๐๐

บาท

๒,๓๖๑,๖๐๐

บาท

๓๗๒,๘๗๐,๖๐๐

บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๑๓,๐๒๐,๗๐๐
๒๗๑,๘๗๗,๐๐๐

บาท
บาท

๑๐,๙๑๗,๕๐๐

บาท

๒๕๐,๒๔๔,๐๐๐

บาท

๒,๕๑๑,๙๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๘,๒๐๓,๖๐๐
๒๕๘,๒๑๘,๐๐๐

บาท
บาท

๑๐๔,๕๐๐

บาท

๔๘๖,๐๐๐

บาท

๒๕๐,๕๐๔,๒๐๐

บาท

๑,๗๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๔๒๓,๓๐๐
๒๘๓,๑๔๑,๗๐๐

บาท
บาท

๔,๘๓๗,๗๐๐

บาท

๒๗๒,๑๘๔,๘๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๑๑๙,๒๐๐

บาท

๓๗๒,๐๒๔,๙๐๐

บาท

๕๔๔,๐๐๐

บาท

๒,๖๙๖,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๖๒,๕๓๙,๐๐๐

บาท

๒๙๐,๐๐๐

บาท

๕,๙๕๕,๙๐๐

บาท

๒๗๙,๑๒๕,๐๐๐

บาท

๒๗๒,๐๐๐

บาท

๒,๔๕๐,๙๐๐

บาท

๒๖๑,๘๐๙,๒๐๐

บาท

๖,๓๘๗,๙๐๐

บาท

๘,๒๐๕,๐๐๐

บาท

๒๗๘,๒๐๑,๐๐๐

บาท

๒๒๔,๘๐๐

บาท

๓,๖๖๐,๖๐๐

บาท

๒๖๖,๙๖๕,๖๐๐

บาท

๓๕๐,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๗,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๔๒,๔๖๒,๐๐๐

บาท

๒๗๒,๐๐๐

บาท

๖,๘๖๘,๕๐๐

บาท

๓๒๗,๔๘๙,๙๐๐

บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๖,๓๓๑,๖๐๐
๒๕๙,๐๑๘,๐๐๐

บาท
บาท

๒๐๔,๐๐๐

บาท

๑,๖๓๕,๙๐๐

บาท

๒๕๒,๓๓๐,๒๐๐

บาท

๔๕๐,๐๐๐

บาท

๔,๓๙๗,๙๐๐
๓๘๑,๐๐๙,๔๐๐

บาท
บาท

๖,๗๙๑,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๖๗,๕๑๘,๔๐๐

บาท

๑,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๔,๙๐๐,๐๐๐

บาท

๒๑๖,๔๗๒,๔๐๐

บาท

๒๕๓,๒๐๐

บาท

๗,๐๖๒,๗๐๐

บาท

๒๐๔,๖๓๓,๒๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๔,๐๒๓,๓๐๐

บาท

๓๑๕,๑๘๒,๔๐๐

บาท

๒๔๐,๕๐๐

บาท

๒,๒๑๕,๖๐๐

บาท

๓๐๗,๕๒๘,๖๐๐

บาท

๔๗๕,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๔,๗๒๒,๗๐๐
๒๘๕,๕๙๔,๙๐๐

บาท
บาท

๑,๓๔๙,๓๐๐

บาท

๒๘๑,๒๕๓,๖๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒,๔๙๒,๐๐๐

บาท

๒๖๑,๘๗๖,๕๐๐

บาท

๔๐๘,๐๐๐

บาท

๔,๙๔๒,๓๐๐

บาท

๒๕๐,๑๘๖,๖๐๐

บาท

๙๙๕,๐๐๐

บาท

๕,๓๔๔,๖๐๐

บาท

๒๒๗,๙๖๘,๐๐๐

บาท

๒๒๑,๒๖๒,๔๐๐

บาท

๔๘๕,๖๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๖,๒๒๐,๐๐๐
๒๗๗,๒๕๒,๒๐๐

บาท
บาท

๒๒๖,๔๐๐

บาท

๒๗๐,๐๒๕,๘๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๖,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๑๓,๕๖๙,๐๐๐

บาท

๒๗๒,๐๐๐

บาท

๖,๖๕๗,๙๐๐

บาท

๒๙๒,๖๘๖,๕๐๐

บาท

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๘,๙๕๒,๖๐๐
๓๓๒,๘๖๕,๒๐๐

บาท
บาท

๑๘,๐๕๗,๑๐๐

บาท

๗๙๒,๔๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๐๖,๐๑๕,๗๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๗,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๑๓,๐๐๗,๐๐๐

บาท

๒๐๔,๐๐๐

บาท

๑,๐๖๓,๖๐๐

บาท

๒๐๔,๗๗๑,๕๐๐

บาท

๔๘๗,๕๐๐

บาท

๖,๔๘๐,๔๐๐
๑๕๖,๑๔๘,๖๐๐

บาท
บาท

๑๓๖,๐๐๐

บาท

๖๒๗,๕๐๐

บาท

๑๕๓,๑๖๓,๐๐๐

บาท

๖๐๐,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑,๖๒๒,๑๐๐

บาท

๒๓๑,๑๒๖,๒๐๐

บาท

๒๖๙,๑๐๐

บาท

๒๑๙,๗๘๓,๑๐๐

บาท

๓,๑๐๐,๐๐๐

บาท

๗,๙๗๔,๐๐๐
๓๒๐,๕๑๑,๗๐๐

บาท
บาท

๑๒๐,๓๐๐

บาท

๑,๗๒๖,๖๐๐

บาท

๓๑๓,๑๕๕,๒๐๐

บาท

๒๙๕,๐๐๐

บาท

๕,๒๑๔,๖๐๐
๒๕๑,๙๘๓,๑๐๐

บาท
บาท

๑๔๑,๖๐๐

บาท

๒๔๔,๐๑๕,๕๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๖,๘๒๖,๐๐๐

บาท

๑๘๕,๑๕๒,๔๐๐

บาท

๑๘๑,๓๕๒,๔๐๐

บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๒๘๑,๖๘๑,๕๐๐

บาท

๒๗๕,๓๗๐,๗๐๐

บาท

๙๔๘,๐๐๐

บาท

๕,๓๖๒,๘๐๐
๓๔๙,๘๖๗,๕๐๐

บาท
บาท

๒๔๗,๐๐๐

บาท

๒,๒๗๙,๔๐๐

บาท

๓๔๒,๗๖๕,๔๐๐

บาท

๗๐๐,๐๐๐

บาท

๓,๘๗๕,๗๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕๑๘,๘๓๓,๒๐๐

บาท

๔๙๖,๘๐๐

บาท

๖,๗๓๐,๕๐๐

บาท

๔๙๐,๗๕๕,๙๐๐

บาท

๔,๐๕๐,๐๐๐

บาท

๑๖,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๔๓๓,๑๒๙,๒๐๐

บาท

๓๖๐,๘๐๐

บาท

๘,๗๓๖,๗๐๐

บาท

๔๐๕,๔๑๐,๙๐๐

บาท

๑,๘๕๐,๐๐๐

บาท

๑๖,๗๗๐,๘๐๐

บาท

๓๒๗,๗๔๙,๗๐๐

บาท

๓๑๗,๒๕๐,๘๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๖,๙๙๘,๙๐๐
๒๔๐,๑๕๕,๕๐๐

บาท
บาท

๑๓๖,๐๐๐

บาท

๒,๙๐๒,๐๐๐

บาท

๒๒๖,๙๕๑,๖๐๐

บาท

๒,๓๙๐,๐๐๐

บาท

๗,๗๗๕,๙๐๐

บาท

๑๗๙,๔๖๑,๖๐๐

บาท

๓๒๒,๘๐๐

บาท

๑๗๒,๗๙๙,๑๐๐

บาท

๔๕๐,๐๐๐

บาท

๕,๘๘๙,๗๐๐

บาท

๓๘๒,๗๒๐,๘๐๐

บาท

๓๗๘,๑๐๒,๕๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๒. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕๙๕,๐๐๐

บาท

๔,๐๒๓,๓๐๐

บาท

๒๗๖,๙๘๓,๕๐๐

บาท

๕๑๒,๕๐๐

บาท

๕,๒๖๐,๙๐๐

บาท

๒๖๔,๖๑๐,๑๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๕,๖๐๐,๐๐๐

บาท

๓๓๕,๗๐๐,๒๐๐

บาท

๕๓๒,๐๐๐

บาท

๓๒๕,๘๖๘,๒๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๘,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๑,๐๑๙,๐๕๒,๖๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๓. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๔. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๕. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๕๐๙,๔๐๐

บาท

๙๘๔,๔๔๔,๔๐๐

บาท

๔,๓๘๙,๖๐๐

บาท

๒๙,๗๐๙,๒๐๐

บาท

๗๐๕,๗๐๗,๙๐๐

บาท

๖๙๔,๕๕๑,๕๐๐

บาท

๒,๒๕๓,๕๐๐

บาท

๘,๙๐๒,๙๐๐

บาท

๕๒๙,๑๗๗,๔๐๐

บาท

๕๐๒,๙๐๗,๐๐๐

บาท

๙,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๗,๒๗๐,๔๐๐

บาท

๗๖๕,๑๒๕,๑๐๐

บาท

๗๔๘,๓๕๙,๒๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๖. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๗. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖๘. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓,๘๓๐,๒๐๐

บาท

๑๒,๙๓๕,๗๐๐

บาท

๗๓๒,๖๙๖,๑๐๐

บาท

๗๐๗,๑๗๑,๙๐๐

บาท

๗,๙๕๘,๐๐๐

บาท

๑๗,๕๖๖,๒๐๐

บาท

๑,๐๑๖,๕๓๒,๓๐๐

บาท

๙๘๙,๒๕๑,๔๐๐

บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒๔,๗๘๐,๙๐๐

บาท

๗๗๑,๐๗๒,๔๐๐

บาท

๗๔๒,๕๖๑,๘๐๐

บาท

๔,๒๖๘,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๖๙.

๗๐.

๗๑.

๗๒.

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๔,๒๔๒,๖๐๐

บาท

๖๖๔,๕๙๖,๔๐๐

บาท

๖๕๐,๔๑๔,๔๐๐

บาท

๑,๙๕๐,๐๐๐

บาท

๑๒,๒๓๒,๐๐๐

บาท

๑,๑๗๔,๐๕๔,๖๐๐

บาท

๑,๑๒๙,๙๑๙,๒๐๐

บาท

๔,๘๐๐,๐๐๐

บาท

๓๙,๓๓๕,๔๐๐

บาท

๙๙๓,๘๙๖,๓๐๐

บาท

๙๒๒,๔๔๕,๖๐๐

บาท

๒๒๙,๑๐๐

บาท

๗๑,๒๒๑,๖๐๐
๗๑๔,๙๑๔,๕๐๐

บาท
บาท

๖๑๘,๐๖๑,๕๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๗๓. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๗๔. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๗๕. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๙๒,๕๒๑,๐๐๐

บาท

๕๐๐,๐๐๐

บาท

๓,๘๓๒,๐๐๐

บาท

๑,๐๗๖,๕๓๖,๙๐๐

บาท

๙๖๔,๒๖๔,๙๐๐

บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๑๑,๒๗๒,๐๐๐
๖๘๗,๑๘๒,๙๐๐

บาท
บาท

๖๑๗,๘๕๔,๘๐๐

บาท

๖๑,๕๘๑,๒๐๐

บาท

๑,๖๖๘,๓๐๐

บาท

๖,๐๗๘,๖๐๐

บาท

๑,๐๓๐,๓๓๗,๕๐๐

บาท

๙๔๕,๙๓๙,๕๐๐

บาท

๗๓,๐๖๘,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๗๖.

๗๗.

๗๘.

๗๙.

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
(๑) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๑,๓๓๐,๐๐๐

บาท

๖๕๗,๕๗๗,๕๐๐

บาท

๖๑๔,๓๘๓,๗๐๐

บาท

๓๙,๘๖๙,๐๐๐

บาท

๓,๓๒๔,๘๐๐
๑๐,๑๓๓,๕๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

๒,๖๗๒,๔๐๐

บาท

๕,๖๒๗,๖๐๓,๗๐๐

บาท

๔,๑๕๐,๖๑๑,๘๐๐

บาท

๗๗๑,๑๐๐

บาท

๓๕๑,๘๔๑,๐๐๐

บาท

๑,๓๐๐,๖๕๘,๖๐๐

บาท

๑,๒๗๙,๕๕๗,๘๐๐

บาท

๒๑,๑๐๐,๘๐๐
๑,๑๖๔,๗๔๙,๗๐๐

บาท
บาท

๕๖๔,๘๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๔) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๕) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๖) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘๐. มหาวิทยาลัยทักษิณ
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการศึกษา
(๓) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๕) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๘,๒๔๗,๗๐๐

บาท

๑,๐๐๖,๔๒๑,๑๐๐

บาท

๔๙,๗๔๖,๐๐๐

บาท

๒,๓๗๔,๕๐๐

บาท

๘๗,๓๙๕,๖๐๐
๖๓๑,๙๘๓,๒๐๐

บาท
บาท

๖๐๔,๙๑๙,๔๐๐

บาท

๑๕,๖๗๘,๕๐๐

บาท

๑๑,๓๘๕,๓๐๐
๔,๖๗๐,๕๑๓,๑๐๐

บาท
บาท

๒๒,๑๖๔,๐๐๐

บาท

๙๕๒,๐๐๐

บาท

๑๕,๘๘๕,๔๐๐

บาท

๔,๓๑๓,๔๔๗,๖๐๐

บาท

๒,๕๑๔,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๗) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๓) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๔) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘๓. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๘๔. มหาวิทยาลัยพะเยา
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒,๘๑๒,๔๐๐

บาท

๓๑๒,๗๓๗,๗๐๐
๕,๑๘๘,๒๗๒,๘๐๐

บาท
บาท

๘,๔๖๔,๕๐๐

บาท

๓,๖๕๓,๙๖๐,๔๐๐

บาท

๑,๓๔๑,๐๙๙,๘๐๐

บาท

๗,๕๑๓,๕๐๐

บาท

๑๗๗,๒๓๔,๖๐๐

บาท

๑,๓๗๘,๕๗๘,๓๐๐

บาท

๑,๓๓๘,๕๙๓,๖๐๐

บาท

๑,๐๔๘,๓๐๐

บาท

๓๘,๙๓๖,๔๐๐
๕๗๒,๗๔๗,๘๐๐

บาท
บาท

๓๑๔,๘๐๐

บาท

๕๕๓,๓๐๓,๗๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๘๕.

๘๖.
๘๗.

๘๘.
๘๙.

๙๐.

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
(๒) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๔,๑๒๙,๓๐๐

บาท

๑,๖๘๔,๗๒๔,๑๐๐

บาท

๔๔๑,๐๔๕,๙๐๐

บาท

๑,๒๔๓,๖๗๘,๒๐๐
๓๐๒,๒๙๔,๐๐๐

บาท
บาท

๓๐๒,๒๙๔,๐๐๐

บาท

รวม

๒๐๘,๗๕๔,๓๐๐

บาท

คือ

รวม

๒๐๘,๗๕๔,๓๐๐
๓๒๘,๔๙๗,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

๓๒๘,๔๙๗,๗๐๐

บาท

๗๕,๘๓๐,๘๐๐

บาท

๗๕,๘๓๐,๘๐๐

บาท

๖๐๔,๕๐๑,๓๐๐

บาท

๖๐๔,๕๐๑,๓๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกํากับ ให้ตั้งเป็น
จํานวน ๙๑,๙๙๖,๘๐๗,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รวม ๗๔,๓๒๑,๔๕๐,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๒๓๑,๗๒๖,๘๐๐ บาท
(๒) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๔๐๓,๙๖๙,๑๐๐ บาท
(๓) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๗๓,๖๘๕,๗๕๔,๕๐๐ บาท
๒. กรมการแพทย์
รวม
๕,๑๖๘,๓๑๖,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๕๐๓,๓๔๖,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๔,๖๖๔,๙๖๙,๙๐๐ บาท
๓,๕๕๓,๗๑๗,๑๐๐ บาท คือ
๓. กรมควบคุมโรค
รวม
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๓,๕๕๓,๗๑๗,๑๐๐ บาท
๔. กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
รวม
๓๑๕,๗๗๖,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๓๑๕,๗๗๖,๓๐๐ บาท
๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวม
๑,๐๕๒,๓๘๗,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๙๒,๒๒๕,๙๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๙๖๐,๑๖๑,๓๐๐ บาท
๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รวม
๑,๐๖๑,๑๓๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๑,๐๖๑,๑๓๐,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๗. กรมสุขภาพจิต
รวม
๒,๔๔๖,๒๑๔,๒๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๑๔๔,๗๒๖,๕๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๒,๓๐๑,๔๘๗,๗๐๐ บาท
๘. กรมอนามัย
รวม
๑,๘๔๖,๙๗๐,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๑,๘๔๖,๙๗๐,๘๐๐ บาท
๙. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
รวม
๗๖๗,๗๙๒,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
๑๙,๕๓๗,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๗๔๘,๒๕๕,๓๐๐ บาท
๑๐. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รวม
๑๑๑,๖๙๔,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๑๑๑,๖๙๔,๓๐๐ บาท
๑๑. สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
รวม
๑,๐๙๙,๗๙๕,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ
๑,๐๙๙,๗๙๕,๐๐๐ บาท
๑๒. สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ
รวม
๑๗๓,๙๘๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๑๗๓,๙๘๐,๓๐๐ บาท
๑๓. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
รวม
๗๗,๕๘๒,๙๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๗๗,๕๘๒,๙๐๐ บาท
มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ตั้งเป็นจํานวน ๕,๗๓๗,๔๓๒,๕๐๐ บาท
จําแนกดังนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๕. สํานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทราย
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๖. สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑,๓๒๑,๖๙๖,๑๐๐

บาท

คือ

รวม

๑,๓๒๑,๖๙๖,๑๐๐
๖๑๖,๖๖๗,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๖๑๖,๖๖๗,๘๐๐
๘๑๕,๓๘๔,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

๘๑๕,๓๘๔,๘๐๐

บาท

๔๐๒,๔๕๐,๙๐๐

บาท

๔๐๒,๔๕๐,๙๐๐

บาท

๖๑๖,๕๘๖,๗๐๐

บาท

๖๑๖,๕๘๖,๗๐๐

บาท

๖๒๒,๒๖๘,๘๐๐

บาท

๖๒๒,๒๖๘,๘๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๗. สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
รวม
๕๖๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๕๖๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท
๘. สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
รวม
๗๗๔,๗๑๗,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
๗๗๔,๗๑๗,๑๐๐ บาท
มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ให้ตั้งเป็นจํานวน ๘๙,๔๕๗,๐๐๙,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักราชเลขาธิการ
รวม
๕๒๕,๕๑๒,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเทิดทูน
พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
๕๒๕,๕๑๒,๖๐๐ บาท
๒. สํานักพระราชวัง
รวม
๒,๗๙๔,๙๕๗,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานเทิดทูน
พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
๒,๗๙๔,๙๕๗,๐๐๐ บาท
๓. สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
รวม
๔,๓๒๙,๕๐๘,๔๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑,๐๓๓,๕๗๓,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานอนุรักษ์
ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓,๒๙๕,๙๓๕,๔๐๐ บาท
๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รวม
๖๐๓,๕๑๖,๙๐๐ บาท คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานเทิดทูน
พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
๕. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
(๑) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๖. ราชบัณฑิตยสถาน
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
๗. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(๒) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๓) แผนงานเทิดทูน
พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
(๔) แผนงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(๕) แผนงานพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
(๖) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
(๗) แผนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน
(๘) แผนงานพัฒนา
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๖๐๓,๕๑๖,๙๐๐

บาท

รวม

๑,๔๙๖,๓๗๖,๖๐๐

บาท

คือ

รวม

๑,๔๙๖,๓๗๖,๖๐๐
๑๓๙,๓๔๗,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๙,๓๔๗,๗๐๐
๗๗,๗๕๙,๗๕๐,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

๑,๑๖๔,๙๖๑,๒๐๐

บาท

๑,๔๙๓,๔๔๓,๓๐๐

บาท

๔๕๐,๒๒๗,๘๐๐

บาท

๙,๙๓๙,๑๐๙,๖๐๐

บาท

๕๔,๙๙๕,๐๐๐

บาท

๙๓๗,๘๔๗,๐๐๐

บาท

๓,๙๓๗,๓๙๕,๓๐๐

บาท

๕๙,๗๘๑,๗๗๑,๕๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๘. สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
รวม
๑๘๒,๐๐๓,๗๐๐ บาท
(๑) แผนงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
๑๘๒,๐๐๓,๗๐๐ บาท
๙. ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
รวม
๑,๖๒๖,๐๓๖,๑๐๐ บาท
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๑,๖๒๖,๐๓๖,๑๐๐ บาท
มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา ให้ตั้งเป็นจํานวน ๖,๒๕๗,๑๑๔,๗๐๐
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวม
๑,๒๘๘,๑๖๘,๗๐๐ บาท
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๑,๒๘๘,๑๖๘,๗๐๐ บาท
๒. สํานักงานเลขาธิการ
๔,๕๙๕,๙๗๗,๑๐๐ บาท
สภาผู้แทนราษฎร
รวม
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๔,๕๙๕,๙๗๗,๑๐๐ บาท
๓. สถาบันพระปกเกล้า
รวม
๓๗๒,๙๖๘,๙๐๐ บาท
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๓๗๒,๙๖๘,๙๐๐ บาท

คือ

คือ

บาท
คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๕,๑๖๘,๕๘๒,๕๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวม
๑๖๘,๓๗๔,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๑๖๘,๓๗๔,๐๐๐ บาท
๒. สํานักงานศาลยุติธรรม
รวม ๑๓,๕๓๓,๓๖๑,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๑๓,๕๓๓,๓๖๑,๐๐๐ บาท
๓. สํานักงานศาลปกครอง
รวม
๑,๔๖๖,๘๔๗,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๑,๔๖๖,๘๔๗,๕๐๐ บาท
มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๑,๖๔๒,๔๔๗,๑๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
รวม
๑,๙๑๒,๘๔๙,๖๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๑,๙๑๒,๘๔๙,๖๐๐ บาท
รวม
๑๘๓,๕๐๔,๘๐๐ บาท คือ
๒. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๑๘๓,๕๐๔,๘๐๐ บาท
๓. สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
รวม
๑,๐๘๖,๔๒๒,๔๐๐ บาท คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานอัยการสูงสุด
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
(๑) แผนงานสนับสนุน
การจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑,๐๘๖,๔๒๒,๔๐๐

บาท

๑,๔๔๕,๔๒๖,๖๐๐

บาท

๑,๔๔๕,๔๒๖,๖๐๐

บาท

รวม

๑๗๓,๕๘๖,๔๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๗๓,๕๘๖,๔๐๐
๖,๕๘๕,๑๗๗,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

๖,๕๘๕,๑๗๗,๔๐๐

บาท

๑๗๔,๒๘๘,๙๐๐

บาท

๑๗๔,๒๘๘,๙๐๐

บาท

๘๑,๑๙๑,๐๐๐

บาท

๘๑,๑๙๑,๐๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๗,๘๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จําแนกดังนี้
๑. จังหวัดนนทบุรี
รวม
๑๕๑,๖๐๙,๘๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๕๑,๖๐๙,๘๐๐ บาท
๒. จังหวัดปทุมธานี
รวม
๑๗๔,๖๑๓,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๗๔,๖๑๓,๐๐๐ บาท
๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม
๒๐๔,๗๙๕,๑๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๐๔,๗๙๕,๑๐๐ บาท
๔. จังหวัดสระบุรี
รวม
๑๕๖,๘๔๓,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๕๖,๘๔๓,๕๐๐ บาท
๕. จังหวัดชัยนาท
รวม
๑๓๖,๔๓๑,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๓๖,๔๓๑,๕๐๐ บาท
๖. จังหวัดลพบุรี
รวม
๑๕๐,๓๔๕,๕๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๕๐,๓๔๕,๕๐๐ บาท
๗. จังหวัดสิงห์บุรี
รวม
๑๑๔,๒๙๑,๓๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๑๔,๒๙๑,๓๐๐ บาท
๘. จังหวัดอ่างทอง
รวม
๑๑๕,๓๘๔,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๑๕,๓๘๔,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๙. จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๐. จังหวัดปราจีนบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๑. จังหวัดสระแก้ว
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๒. จังหวัดนครนายก
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๓. จังหวัดสมุทรปราการ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๔. จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๕. จังหวัดนครปฐม
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๖. จังหวัดราชบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๗๕,๔๓๘,๑๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๗๕,๔๓๘,๑๐๐
๑๓๖,๗๘๔,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๖,๗๘๔,๗๐๐
๑๕๕,๔๔๔,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๕,๔๔๔,๐๐๐
๑๓๑,๘๘๓,๕๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๑,๘๘๓,๕๐๐
๒๖๒,๕๗๗,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๖๒,๕๗๗,๑๐๐
๑๖๔,๐๑๑,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๖๔,๐๑๑,๖๐๐
๑๕๘,๘๖๙,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๘,๘๖๙,๖๐๐
๑๖๑,๓๐๘,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๖๑,๓๐๘,๐๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๑๗. จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๑๙. จังหวัดเพชรบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๐. จังหวัดสมุทรสาคร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๑. จังหวัดสมุทรสงคราม
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๒. จังหวัดชุมพร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๗๒,๑๕๗,๓๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๗๒,๑๕๗,๓๐๐
๑๕๒,๗๐๖,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๒,๗๐๖,๖๐๐
๑๔๘,๓๘๐,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๔๘,๓๘๐,๗๐๐
๑๙๐,๓๖๓,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๙๐,๓๖๓,๓๐๐
๑๒๗,๑๒๗,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๒๗,๑๒๗,๐๐๐
๑๒๙,๐๙๔,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๒๙,๐๙๔,๔๐๐
๑๕๖,๗๗๘,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๖,๗๗๘,๙๐๐
๑๘๘,๘๒๒,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๘๘,๘๒๒,๐๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๒๕. จังหวัดพัทลุง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๖. จังหวัดระนอง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๗. จังหวัดพังงา
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๘. จังหวัดภูเก็ต
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒๙. จังหวัดกระบี่
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๐. จังหวัดตรัง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๑. จังหวัดสงขลา
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๒. จังหวัดสตูล
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๔๐,๘๒๙,๙๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๔๐,๘๒๙,๙๐๐
๑๒๒,๘๖๑,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๒๒,๘๖๑,๘๐๐
๑๒๑,๖๑๔,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๒๑,๖๑๔,๔๐๐
๑๑๙,๗๒๐,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๑๙,๗๒๐,๔๐๐
๑๓๐,๑๐๙,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๐,๑๐๙,๖๐๐
๑๔๒,๕๔๖,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๔๒,๕๔๖,๐๐๐
๑๗๙,๘๘๙,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๙,๘๘๙,๔๐๐
๑๒๖,๒๖๒,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๒๖,๒๖๒,๐๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๓๓. จังหวัดปัตตานี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๔. จังหวัดยะลา
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๕. จังหวัดนราธิวาส
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๖. จังหวัดจันทบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๗. จังหวัดชลบุรี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๘. จังหวัดระยอง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓๙. จังหวัดตราด
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๐. จังหวัดหนองคาย
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๗๑,๐๔๖,๒๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๗๑,๐๔๖,๒๐๐
๑๔๑,๕๖๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๔๑,๕๖๐,๐๐๐
๑๙๒,๖๒๗,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๙๒,๖๒๗,๐๐๐
๑๔๐,๘๐๒,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๔๐,๘๐๒,๓๐๐
๒๓๕,๐๓๖,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๓๕,๐๓๖,๓๐๐
๒๓๒,๓๓๑,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๓๒,๓๓๑,๐๐๐
๑๓๔,๔๐๘,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๔,๔๐๘,๘๐๐
๑๕๖,๗๒๓,๒๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๕๖,๗๒๓,๒๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๔๑. จังหวัดเลย
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๒. จังหวัดอุดรธานี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๓. จังหวัดหนองบัวลําภู
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๔. จังหวัดบึงกาฬ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๕. จังหวัดนครพนม
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๖. จังหวัดมุกดาหาร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๗. จังหวัดสกลนคร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๔๘. จังหวัดร้อยเอ็ด
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๗๐,๘๒๑,๖๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๗๐,๘๒๑,๖๐๐
๑๙๙,๑๐๖,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๙๙,๑๐๖,๙๐๐
๑๕๘,๗๔๖,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๘,๗๔๖,๔๐๐
๑๕๒,๓๖๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๒,๓๖๐,๐๐๐
๑๗๔,๒๙๒,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๔,๒๙๒,๗๐๐
๑๓๕,๔๔๐,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๕,๔๔๐,๑๐๐
๑๗๕,๔๙๕,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๕,๔๙๕,๖๐๐
๑๙๓,๔๐๐,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๙๓,๔๐๐,๖๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๔๙. จังหวัดขอนแก่น
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๐. จังหวัดมหาสารคาม
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๑. จังหวัดกาฬสินธุ์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๒. จังหวัดอํานาจเจริญ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๓. จังหวัดศรีสะเกษ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๔. จังหวัดยโสธร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๕. จังหวัดอุบลราชธานี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๖. จังหวัดสุรินทร์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๒๐๙,๑๑๑,๘๐๐

บาท

คือ

รวม

๒๐๙,๑๑๑,๘๐๐
๑๕๗,๖๓๒,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๗,๖๓๒,๑๐๐
๑๙๗,๘๙๔,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๙๗,๘๙๔,๘๐๐
๑๔๗,๘๘๐,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๔๗,๘๘๐,๖๐๐
๒๒๖,๐๖๑,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๒๖,๐๖๑,๐๐๐
๑๗๔,๙๒๗,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๔,๙๒๗,๙๐๐
๒๐๙,๐๖๙,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๐๙,๐๖๙,๔๐๐
๒๑๗,๕๐๒,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๒๑๗,๕๐๒,๐๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๕๗. จังหวัดนครราชสีมา
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๘. จังหวัดบุรีรัมย์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๕๙. จังหวัดชัยภูมิ
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๐. จังหวัดเชียงใหม่
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๒. จังหวัดลําปาง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๓. จังหวัดลําพูน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๔. จังหวัดน่าน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๒๔๖,๘๒๒,๘๐๐

บาท

คือ

รวม

๒๔๖,๘๒๒,๘๐๐
๒๐๙,๔๕๒,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๐๙,๔๕๒,๗๐๐
๑๙๘,๘๖๑,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๙๘,๘๖๑,๖๐๐
๒๑๕,๒๗๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๑๕,๒๗๐,๐๐๐
๒๐๗,๓๖๓,๕๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๐๗,๓๖๓,๕๐๐
๑๗๕,๕๐๙,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๕,๕๐๙,๘๐๐
๑๔๑,๑๒๗,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๔๑,๑๒๗,๑๐๐
๑๕๕,๙๘๐,๕๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๕๕,๙๘๐,๕๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๖๕. จังหวัดพะเยา
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๖. จังหวัดเชียงราย
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๗. จังหวัดแพร่
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๘. จังหวัดตาก
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๖๙. จังหวัดพิษณุโลก
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๐. จังหวัดสุโขทัย
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๑. จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๒. จังหวัดอุตรดิตถ์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๖๕,๕๓๕,๓๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๖๕,๕๓๕,๓๐๐
๒๐๐,๖๔๒,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๐๐,๖๔๒,๐๐๐
๑๖๔,๘๑๖,๘๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๖๔,๘๑๖,๘๐๐
๑๗๓,๖๘๕,๕๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๓,๖๘๕,๕๐๐
๑๗๒,๖๖๘,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๒,๖๖๘,๐๐๐
๑๕๙,๕๓๖,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๙,๕๓๖,๑๐๐
๑๗๔,๓๖๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๔,๓๖๐,๐๐๐
๑๕๑,๕๖๔,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๕๑,๕๖๔,๙๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
๗๓. จังหวัดกําแพงเพชร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๔. จังหวัดพิจิตร
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๕. จังหวัดนครสวรรค์
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๖. จังหวัดอุทัยธานี
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๗. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๘. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๒
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๗๙. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๑๖๑,๙๙๖,๕๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๖๑,๙๙๖,๕๐๐
๑๓๗,๓๘๓,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๓๗,๓๘๓,๙๐๐
๑๗๙,๗๕๙,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๗๙,๗๕๙,๓๐๐
๑๓๗,๔๙๑,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๓๗,๔๙๑,๔๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘๐. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๑. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๒. กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๓. กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๔. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๕. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๖. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

รวม

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

คือ

รวม

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘๗. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๘. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๘๙. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๙๐. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๙๑. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๙๒. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๙๓. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๙๔. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๑) แผนงานส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ
จําแนกดังนี้
๑. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(๑) แผนงานยกระดับราคา
สินค้าเกษตรและส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
๒. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๓. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๔. บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

คือ

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๒๙,๑๐๗,๙๑๓,๒๐๐ บาท
รวม

รวม

รวม

รวม

๔๖,๓๙๓,๒๐๒,๘๐๐

บาท

๔๖,๓๙๓,๒๐๒,๘๐๐

บาท

๖๒,๒๖๗,๒๐๐

บาท

๖๒,๒๖๗,๒๐๐

บาท

๓๘,๑๕๐,๐๐๐

บาท

๓๘,๑๕๐,๐๐๐

บาท

๙๕๔,๓๗๑,๕๐๐

บาท

๙๕๔,๓๗๑,๕๐๐

บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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๕. ธนาคารออมสิน
(๑) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๖. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(๑) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๗. ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๘. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
๙. การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
(๒) แผนงานส่งเสริม
และพัฒนากีฬา
และนันทนาการ
๑๐. การเคหะแห่งชาติ
(๑) แผนงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
๑๑. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(๑) แผนงานยกระดับราคา
สินค้าเกษตรและส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๙๔๘,๗๐๓,๕๐๐

บาท

คือ

รวม

๙๔๘,๗๐๓,๕๐๐
๓๑๙,๐๖๐,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

๓๑๙,๐๖๐,๐๐๐

บาท

รวม

๑๑๕,๘๐๓,๖๐๐

บาท

คือ

รวม

๑๑๕,๘๐๓,๖๐๐
๔,๘๐๗,๗๓๙,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๔,๘๐๗,๗๓๙,๙๐๐
๓,๐๖๒,๕๔๙,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

๒๒,๘๐๐,๐๐๐

บาท

รวม

๓,๐๓๙,๗๔๙,๑๐๐
๓,๔๐๐,๖๘๔,๐๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๓,๔๐๐,๖๘๔,๐๐๐
๑,๔๓๔,๕๓๒,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

๕๙๐,๔๓๕,๐๐๐

บาท

๘๔๔,๐๙๗,๙๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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๑๒. องค์การสวนยาง
(๑) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๑๓. สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง
(๑) แผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๑๔. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
๑๕. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(๑) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
๑๖. สถาบันการบินพลเรือน
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
๑๗. การรถไฟแห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
๑๘. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

รวม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๗,๔๙๑,๐๐๐

บาท

๑๗,๔๙๑,๐๐๐

บาท

๔๑๕,๘๒๙,๐๐๐

บาท

๑๒๕,๗๐๘,๗๐๐

บาท

รวม

๒๙๐,๑๒๐,๓๐๐
๔,๔๘๘,๗๗๖,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๔,๔๘๘,๗๗๖,๓๐๐
๔,๕๖๘,๓๘๒,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๔,๕๖๘,๓๘๒,๓๐๐
๑๙๙,๙๒๒,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

๑๘๐,๓๒๘,๐๐๐

บาท

๑๙,๕๙๔,๙๐๐
๑๔,๑๔๘,๐๗๓,๔๐๐

บาท
บาท

๔,๕๐๔,๐๑๔,๘๐๐

บาท

๙,๖๔๔,๐๕๘,๖๐๐

บาท

๗,๗๑๗,๘๔๗,๓๐๐

บาท

๒,๐๗๙,๘๑๔,๙๐๐

บาท

รวม

รวม

รวม

คือ

คือ

คือ

คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

หน้า ๘๗
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(๒) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การจัดการน้ําเสีย
(๑) แผนงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
องค์การสวนสัตว์
(๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การคลังสินค้า
(๑) แผนงานยกระดับราคา
สินค้าเกษตรและส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
การไฟฟ้านครหลวง
(๑) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(๑) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
การประปานครหลวง
(๑) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ
การประปาส่วนภูมิภาค
(๑) แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รวม

๕,๖๓๘,๐๓๒,๔๐๐
๑๕๗,๒๐๗,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๕๗,๒๐๗,๔๐๐
๑๘๑,๕๕๖,๓๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๘๑,๕๕๖,๓๐๐
๑๒๑,๐๑๙,๖๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑๒๑,๐๑๙,๖๐๐
๙๑๒,๒๘๔,๑๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๙๑๒,๒๘๔,๑๐๐
๓,๗๖๓,๗๔๒,๙๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๓,๗๖๓,๗๔๒,๙๐๐
๑,๗๙๔,๔๒๒,๒๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑,๗๙๔,๔๒๒,๒๐๐
๒๒,๐๓๘,๐๒๘,๒๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๒๒,๐๓๘,๐๒๘,๒๐๐
๑,๑๙๖,๙๕๖,๗๐๐

บาท
บาท

คือ

รวม

๑,๑๙๖,๙๕๖,๗๐๐
๔,๓๖๔,๖๔๘,๔๐๐

บาท
บาท

คือ

๒,๖๖๔,๔๙๖,๔๐๐

บาท

๑,๗๐๐,๑๕๒,๐๐๐

บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒๘. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
รวม
๘๓๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓๖๐,๐๕๗,๐๐๐ บาท
(๒) แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย
๔๗๓,๒๗๔,๐๐๐ บาท
๒๙. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
รวม
๕๖๗,๓๙๖,๑๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๕๖๗,๓๙๖,๑๐๐ บาท
๓๐. องค์การเภสัชกรรม
รวม
๒๘,๒๘๒,๕๐๐ บาท
(๑) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๒๘,๒๘๒,๕๐๐ บาท
๓๑. การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
รวม
๕๕,๖๕๑,๑๐๐ บาท
(๑) แผนงานยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
๕๕,๖๕๑,๑๐๐ บาท
ของภาคอุตสาหกรรม
มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ให้ตั้งเป็นจํานวน ๔,๔๖๗,๘๖๖,๒๐๐
จําแนกดังนี้
๑. สภากาชาดไทย
รวม
๔,๔๖๗,๘๖๖,๒๐๐ บาท
(๑) แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
๘๖,๕๕๖,๖๐๐ บาท
(๒) แผนงานพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
๔,๒๕๓,๙๘๖,๒๐๐ บาท
(๓) แผนงานป้องกัน เตือนภัย
แก้ไขและฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
๑๒๗,๓๒๓,๔๐๐ บาท

คือ

คือ

คือ

คือ

บาท
คือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘๙
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๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่า ยของกองทุน และเงิน ทุน หมุน เวีย น ให้ตั้ง เป็น จํา นวน
๑๖๕,๐๙๐,๐๑๐,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
๓๘,๕๒๒,๖๓๔,๒๐๐ บาท
(๒) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑,๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๙,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) กองทุนคุ้มครองเด็ก
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กองทุนผู้สูงอายุ
๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) กองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) กองทุนจัดรูปที่ดนิ
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๑,๕๐๗,๔๔๑,๘๐๐ บาท
(๑๑) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) กองทุนพัฒนาสหกรณ์
๖๑,๖๗๙,๘๐๐ บาท
(๑๓) กองทุนยุติธรรม
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) กองทุนสงเคราะห์
๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๗) กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการ
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๘) กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
๑๐๗,๘๑๔,๑๑๕,๔๐๐ บาท
(๑๙) กองทุนภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย
๑๒๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๐) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
๕๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๑) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
๒,๑๒๒,๕๓๙,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก
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๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๒๒) กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๓) กองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๔) กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
๑๗๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๕) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๖) กองทุนกีฬามวย
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๗) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
(๒๘) กองทุนการออมแห่งชาติ
๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้สํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น
ในกรณีจําเป็น สํานัก งบประมาณจะโอนรายจ่ายรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น
ในมาตรานี้ก็ได้
มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง
ให้ตั้งเป็นจํานวน ๕๓,๙๑๗,๙๕๑,๔๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง
๕๓,๙๑๗,๙๕๑,๔๐๐ บาท
งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้จากแหล่งรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีและรายได้อื่น
๕๓,๙๑๗,๙๕๑,๔๐๐ บาท
มาตรา ๓๔ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงิน แผ่น ดิน ตามรายการและจํานวนเงิน
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานั กงบประมาณจะได้จั ดสรร หรือ ตามที่จ ะได้มีก ารโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
มาตรา ๓๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. เพื่อให้ส่ วนราชการ รัฐ วิส าหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีง บประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
๒. เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น คงคลั ง
ที่กําหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้จ่ายไปแล้ว

