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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม 137 ตอนทีไ 15 ก ลงวันทีไ 26 
กุมภาพันธ์ 2563 หนຌา 1 ถึง 166 ดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ เดຌรับจัดสรร
งบประมาณ รวมทัๅงสิๅน 222,542,300 บาท รายละอียดดังนีๅ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีๅรียกวา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ป็นตຌนเป  
มาตรา 3 ฿หຌนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินีๅ  
หมวด  3 งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ (หนຌา 2) 
มาตรา 32 งบประมาณรายจายของหนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ ฿หຌตัๅงป็นจ านวน 

4,737,754,400 บาท จ านกดังนีๅ  
4. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ รวม 74,721,200 บาท คือ   

(1) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
74,721,200 บาท (หนຌา 99)  

หมวด  4 งบประมาณรายจายบรูณาการ  
มาตรา 37 งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดน

ภาค฿ตຌ ฿หຌตัๅงป็นงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ ป็นจ านวน 10,641,910,300  บาท  
จ านกดังนีๅ (หนຌา 114)  
17. หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ รวม 573,000 บาท คือ   

(1) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  573,000 บาท (หนຌา 117) 
หมวด  5 งบประมาณรายจายบุคลากร 
มาตรา 52 งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบุคลากรภาครัฐ ฿หຌตัๅงป็นงบประมาณ รายจายของหนวย

รับงบประมาณ ป็นจ านวน 777,549,875,400 บาท จ านกดังนีๅ (หนຌา 148) 
25. หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ รวม 11,871,388,300 บาท คือ  

(4) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  147,248,100 บาท 
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2. การจัดท าผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณละการอนุมัติงินจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจัดท าผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ

ตามหนังสือส านักงบประมาณ ดวนทีไสุด ทีไ นร 0702/ว 56 ลงวันทีไ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รืไอง การจัดท า
ผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ ละการอนุมัติงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดยจัดท าผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของตละผนงาน ตใมจ านวนวงงินงบประมาณรายจายทีไเดຌผานความหในชอบจากรัฐสภา 

พืไอขออนุมัติงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทัๅงนีๅ ส านักงบประมาณเดຌมีหนังสือ ดวนทีไสุด ทีไ นร 0727/7853 ลงวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รืไอง ขอสง
ผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รับทราบ฿หຌส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ ด านินการตามผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ผนงาน วงงินงบประมาณ 222,542,300 บาท (สองรຌอยยีไสิบ
สองลຌานหຌาสนสีไหมืไนสองพันสามรຌอยบาทถຌวน) ตามทีไจຌงเปเดຌ ดยมีรายละอียดดยสรุป ดังนีๅ 

2.1 ผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลผลิต/ครงการ-ตัวชีๅวัด หนวยนบั รวม เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4 

1. ผนงาน : ผนงานบูรณาการขับคลืไอนการกຌเข
ปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

      

(1) ครงการ: ครงการอ านวยความยุติธรรมละ
ยียวยาผูຌเดຌรับผลกระทบ 

      

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ จຌาหนຌาทีไมีความรูຌความ
ขຌา฿จละมีความตระหนัก฿นการคารพสิทธิมนุษยชน 

รຌอยละ 75 - - - 75 

2. ผนงาน : ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      

(1) ผลผลิต: การสงสรมิสิทธมินุษยชน       

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ จ านวนคนทีไ เดຌรับการ
สงสริมผยพรความรูຌละสรຌางความตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

คน 30,000 - - - 30,000 

-  ตั วชีๅ วัดชิงปริมาณ จ านวนรืไองทีไมี การ
ศึกษาวิจัยดຌานสิทธิมนุษยชน 

รืไอง 8 - - - 8 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ รຌอยละของกลุมป้าหมาย
ทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของ 

สิทธิมนุษยชน 

รຌอยละ 75 - - - 75 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ องค์ความรูຌ  นยบาย 
นวัตกรรม ทีไหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน สังคม ชุมชน 
พรຌอมน าเป฿ชຌประยชน์ ถายทอดองค์ความรูຌ ทคนลยี 
หรือก าหนดป็นนยบาย฿นการด านินงานขององค์กร 

รຌอยละ 50 - - - 50 

(2) ผลผลิต: การคุຌมครองสิทธมินุษยชน       

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ จ านวนรืไองรຌองรียนทีไเดຌรับ
ด านินการลຌวสรใจ ภาย฿นวลา 90 วัน เมนຌอยกวา 

รຌอยละ 60 - - - 60 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ ผูຌรຌองรียนมีความพึงพอ฿จ
ตอผลการ฿หຌบริการ เมนຌอยกวา 

รຌอยละ 80 - - - 80 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ จ านวนรายงานผลการ
ตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีการน าเปปฏิบัติหรือมีการ
ตอบสนอง เมนຌอยกวารຌอยละ 

รຌอยละ 75 - - - 75 
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2.2 ผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผนงาน 

พ.ร.บ.
งบประมาณ     

ปี 2563  

เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 
 

เตรมาสทีไ 3 
 

เตรมาสทีไ 4 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 

รวมทัๅงสิๅน  222.5423  51.2293 23.02 69.0000 31.01 51.2660 23.04 51.0470 22.94 

1. ผนงาน : ผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

147.2481  33.9358  23.05 38.8050  26.35 37.2649  25.31 37.2424  25.29 

2. ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับ
สมดุ ลละพัฒนาระบบกา ร
บริหารจัดการภาครัฐ 

    74.7212  17.2935  23.14 29.9085  40.03 13.7146  18.35 13.8046  18.47 

3. ผนงานบูรณาการขับคลืไอน
การกຌเขปัญหาจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ 

      0.5730           -    0.00  0.2865   50.00    0.2865  50.00 -            -    

 

 



 

พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๎๑๒๏ 
 

 

พระบาทสมดใจพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรกลຌาจຌาอยูหัว 

฿หຌเวຌ  ณ  วนัทีไ  ๎๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๒๏ 

ปຓนปทีีไ  ๑  ฿นรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมดใจพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรกลຌาจຌาอยูหัว   
มีพระบรมราชองการปรดกลຌาฯ  ฿หຌประกาศวา 

ดยทีไปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๒๏ 

จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ  ฿หຌตราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌดยค านะน าละยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอเปนีๅ 

มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๒๏ 

มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ  ํ  ตุลาคม  พ.ศ.  ๎๑๒๎  ปຓนตຌนเป 

มาตรา ๏ ฿หຌนายกรั ฐมนตรีละรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินีๅ 

หมวด  ํ 

บททัไวเป 
 

 

มาตรา ๐ งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๒๏  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  
๏,๎์์,์์์,์์์,์์์  บาท  จ านกปຓนรายจายตามทีไจะระบุตอเป฿นพระราชบัญญัตินีๅ 

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๑ ฿หຌกระทรวงการคลังมีอ านาจสัไงจายงินผนดิน  ตามรายการละจ านวนงิน  

ทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  หรือตามทีไส านักงบประมาณจะเดຌจัดสรร  หรือตามทีไจะเดຌมีการอน 

ปลีไยนปลงตามกฎหมาย 

หมวด  ๎ 

งบประมาณรายจายงบกลาง 
 

 

มาตรา ๒ งบประมาณรายจายงบกลาง  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๑ํ๔,๓๓์,๕ํ๔,์์์  บาท  
จ านกดังนีๅ 

(ํ) คา฿ชຌจายกีไยวกับการสดใจพระราชด านิน 

 ละตຌอนรับประมุขตางประทศ ํ,์์์,์์์,์์์ บาท 

(๎) คา฿ชຌจายชด฿ชຌงินทดรองราชการ 

 พืไอชวยหลอืผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉกุฉนิ ๏,์์์,์์์,์์์ บาท 

(๏) คา฿ชຌจายตามครงการอนันืไองมาจากพระราชด าร ิ ๎,๑์์,์์์,์์์ บาท 

(๐) คา฿ชຌจาย฿นการรักษาพยาบาลขຌาราชการ  ลูกจຌาง  
 ละพนกังานของรัฐ ๓ํ,๎์์,์์์,์์์ บาท 

(๑) งินชดชยคางานสิไงกอสรຌาง ๑์์,์์์,์์์ บาท 

(๒) งินชวยหลอืขຌาราชการ  ลกูจຌาง  ละพนักงานของรัฐ ๐,๕๐์,์์์,์์์ บาท 

(๓) งินบีๅยหวัด  บ าหนใจ  บ านาญ ๎๒๑,๓ํ๒,๏ํ๔,์์์ บาท 

(๔) งินลืไอนงินดือนละงนิปรับวฒุิขຌาราชการ ํ์,๐๒๐,๒์์,์์์ บาท 

(๕) งินสมทบของลูกจຌางประจ า ๒๓์,์์์,์์์ บาท 

(ํ์) งินส ารอง  งินสมทบ  ละงินชดชยของขຌาราชการ ๒๎,๓๔์,์์์,์์์ บาท 

(ํํ) งินส ารองจายพืไอกรณฉีุกฉินหรือจ าปຓน ๕๒,์์์,์์์,์์์ บาท 

หมวด  ๏ 

งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ 
 

 

มาตรา ๓ งบประมาณรายจายของส านักนายกรัฐมนตรีละหนวยงาน฿นก ากับ   
฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๎๕,๔๎๏,๎๐๒,๐์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวม ํ,๒๒๓,๎๕์,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง ํ๐๎,ํ์๔,๓์์ บาท 

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๒ํ์,๎๔๔,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌาง 
  ความมัไนคงของสถาบันหลักของชาต ิ ๏๐๐,๕๎๒,๔์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริม 

  การกระจายอ านาจ฿หຌก 
  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ๎์๔,์์์,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสงัคม ๏๒ํ,๕๒๒,๏์์ บาท 

๎. กรมประชาสัมพันธ์ รวม ํ,๔๐๒,๏๒ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั   ํ,๒๒๏,๐๕๑,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การจัดการปัญหารงงานตางดຌาว 

  ละการคຌามนุษย์ ํ๎,๒์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ํ๓์,๎๒๒,์์์ บาท 

๏. ส านักขาวกรองหงชาติ รวม ๎ํ๑,๐๔๐,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง ํ๐๐,๎๔๓,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ๓ํ,ํ๕๒,๕์์ บาท 

๐. ส านักงบประมาณ รวม ๓ํ๓,๐์๐,๕์์ บาท คือ 

้หนา   ๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๏๏ํ,๔๒์,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครฐั ๏๔๑,๑๐๐,๓์์ บาท 

๑. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  รวม ๎๒ํ,๑๕๔,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๎๑ํ,๔๎๐,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยตุิธรรม ๕,๓๓๐,์์์ บาท 

๒. ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน รวม ํ,๓ํ๓,๓๒๐,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ํ,๓ํ๓,๓๒๐,์์์ บาท 

๓. ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค รวม ํ๐๕,๏๓๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ํ๎๓,์๐์,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกนัทางสงัคม ๐,๐๒๕,๎์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครฐั ํ๓,๔๒๔,์์์ บาท 

๔. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวม ๎์๎,๓๔๓,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั   ๑ํ,๒๏๎,๑์์ บาท 

้หนา   ๔
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 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครฐั ํ๑ํ,ํ๑๐,๑์์ บาท 

๕. ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน รวม ๐์ํ,๏ํ๓,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน ๎๐๓,ํ๏๓,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขนั ํ๑๐,ํ๓๕,๏์์ บาท 

ํ์. ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ รวม ๎๔๎,๓๑๑,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตร 

  ตอสิไงวดลຌอม ๎๔๎,๓๑๑,๏์์ บาท 

ํํ. ส านักงานสภาความมัไนคงหงชาติ รวม ํ๏์,๒์๎,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง ํ์๒,๕๐์,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ๎๏,๒๒๎,ํ์์ บาท 

ํ๎. ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจ 

 ละสังคมหงชาติ รวม ๐๒๑,๕๒๎,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๎๎ํ,๔๓๎,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๎๐๐,์๕์,์์์ บาท 

้หนา   ๕
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ํ๏. ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวม ๓๎๏,๑๒์,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๓๎๏,๑๒์,๓์์ บาท 

ํ๐. ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม ๒,์์๓,์๏๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง ๑,๑๎๓,๑๏๓,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครฐั ๐๓๕,๑์ํ,๑์์ บาท 

ํ๑. กองอ านวยการรักษาความมัไนคง 
 ภาย฿นราชอาณาจักร รวม ๒,๓๓๐,๓๓๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง ๏๒๏,๓์๕,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ ๏ํ๔,๎๑์,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ๒,์๕๎,๔ํ๓,๒์์ บาท 

ํ๒. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประยชน์ของชาติ 
 ทางทะล รวม ๔๓๔,๑๏ํ,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง ๏๎,๓๕๐,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ๔๐๑,๓๏๓,๏์์ บาท 

ํ๓. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม ๐,๓๒๔,๓๎์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การวิจัยละพฒันานวตักรรม ํ๐๒,๒๑์,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 

  ดຌานวิทยาศาสตร์  ทคนลยี  
  ละนวัตกรรม  ๏๕๒,๏๑๓,๕์์ บาท 
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 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสขุภาวะทีได ี ๏,๓๕๒,๑๑์,๐์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๎๕,ํ๒ํ,๓์์ บาท 

ํ๔. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ รวม ํ๏๎,๑๎๓,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ๏๎,๑๎๓,๎์์ บาท 

ํ๕. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) รวม ํ๐๓,์๓๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๐,๑๏์,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ๑๎,๑๐๏,๕์์ บาท 

๎์. สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีไดิน   
 (องค์การมหาชน) รวม ๎๏,์๕๐,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๎๏,์๕๐,๏์์ บาท 

๎ํ. ส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ  
 (องค์การมหาชน) รวม ํ๔๓,๏๒๑,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๎,๑๏์,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๕๐,๔๏๑,๑์์ บาท 

๎๎. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 (องค์การมหาชน) รวม ํ,๐๏๏,๏๐๏,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๏๐,ํ๎๑,๐์์ บาท 
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 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ,๏๓๑,์๐๓,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๎๐,ํ๓ํ,์์์ บาท 

๎๏. ส านักงานสงสริมการจัดประชุมละนิทรรศการ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๐๏,๒๒๑,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๓,๑๑๎,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ๐๕๒,ํํ๏,์์์ บาท 

๎๐. ส านักงานสงสริมศรษฐกิจสรຌางสรรค์  
 (องค์การมหาชน) รวม ํ๐๐,๔๐ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๐,๕๐๒,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ๔๕,๔๕๐,๏์์ บาท 

มาตรา ๔ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาหมละหนวยงาน฿นก ากับ   ฿หຌตัๅง 
ปຓนจ านวน  ํ๎๐,๐์์,๎๑์,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาหม รวม ๒,ํ๕๒,๏๕๕,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๏,๎๑๕,๓๓๑,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๎ํ,๓์๑,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๐,๒๏๓,๑์์ บาท 
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 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ํ์ํ,๏ํ๏,๐์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ  
  ละความพรຌอมผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ํ,๏ํ๔,๏๎๎,๒์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานความมัไนคง  ํ,๐๕์,๒๐๑,ํ์์ บาท 

๎. กองทัพบก รวม ๑๎,ํ์๏,ํ๕๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๑,๕๏์,๑์๔,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๏๏๒,์์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๎๓,์์์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ๏์,์์์,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ  
  ละความพรຌอมผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๏๎,ํ๎์,๏๕ํ,๒์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง  ๏,๒๑๕,๎๕๏,๑์์ บาท 

๏. กองทัพรือ รวม ๎๑,์๒๑,๕๑๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๐,๔์๎,๒๓๒,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๑์,๑๑๎,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๓,๔๎๒,๕์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ  ๎๔์,๕๏๐,๕์์ บาท 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ  
  ละความพรຌอมผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ํ๕,๕๎๏,๕๒๑,๐์์ บาท 

๐. กองทัพอากาศ รวม ๎๕,๏๎๒,๐๒๒,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๑,ํ์ํ,ํ๔ํ,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๐ํ,๏ํ์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๏,๏๎ํ,๕์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ๏๐,์๒๐,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ  
  ละความพรຌอมผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๎๐,ํ๐๒,๑๔๕,๎์์ บาท 

๑. กองบัญชาการกองทัพเทย รวม ํ์,๓๔ํ,๕๒์,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ,๏๑๐,๔์๐,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๒ํ,๔๑๔,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ํํ,๐๒ํ,๏์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ  ํ๒๏,๕๔๑,๏์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ  
  ละความพรຌอมผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๕,ํ๑์,๏๒๎,๑์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง  ๏๕,๐๔๔,๕์์ บาท 

๒. สถาบันทคนลยีปງองกันประทศ รวม ๕๎๒,๎๓๏,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๎๔,๏์๓,๑์์ บาท 

้หนา   ๑๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ  
  ละความพรຌอมผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๓๕๓,๕๒๑,๓์์ บาท 

มาตรา ๕ งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลังละหนวยงาน฿นก ากับ   ฿หຌตัๅง 
ปຓนจ านวน  ํ๏,๕์๏,๒ํ๓,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวม ํ,๑๐์,๐์๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๔๎,ํ๏๓,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒๑๔,๎๒๕,๓์์ บาท 

๎. กรมธนารักษ์ รวม ๏,์๐๔,๐๒๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑ํ๔,๑์ํ,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๎,๑๎๕,๕๒๐,๔์์ บาท 

๏. กรมบัญชีกลาง รวม ํ,์๓ํ,๑๏๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ,์๓ํ,๑๏๒,๎์์ บาท 

๐. กรมศุลกากร รวม ํ,๏๒์,์๎๔,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ,๏๒์,์๎๔,๑์์ บาท 

๑. กรมสรรพสามิต รวม ๔ํ๔,๎๐๐,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๔ํ๔,๎๐๐,ํ์์ บาท 

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๒. กรมสรรพากร รวม ๎,๎๓์,๐ํ๎,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๎,๎๓์,๐ํ๎,๐์์ บาท 

๓. ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๑๔,๑๑ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๔,๑๑ํ,๎์์ บาท 

๔. ส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ รวม ๏๎๒,๐๏๎,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏๎์,๒๕๓,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ๑,๓๏๑,์์์ บาท 

๕. ส านักงานศรษฐกิจการคลัง รวม ๎,๑๓๎,๎ํ๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎,๑๓๎,๎ํ๒,๎์์ บาท 

ํ์. ส านักงานความรวมมือพัฒนาศรษฐกิจ 

 กบัประทศพืไอนบຌาน  (องค์การมหาชน) รวม ๔๏๓,๏๎๎,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ๔๏๓,๏๎๎,๒์์ บาท 

มาตรา ํ์ งบประมาณรายจายของกระทรวงการตางประทศ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  
๐,๕๐์,๐๓๏,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ รวม ๐,๕๐์,๐๓๏,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๎ํ,๒์ํ,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ๐,๔ํ๔,๔๓ํ,๐์์ บาท 

มาตรา ํํ งบประมาณรายจายของกระทรวงการทองทีไยวละกีฬาละหนวยงาน 

฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๏,๏๔๐,๒๒๕,ํ์์  บาท  จ านกดังนีๅ 
ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา รวม ๏๎์,ํ๒๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๒๒,๔๑๑,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑๏,๏ํํ,ํ์์ บาท 

๎. กรมการทองทีไยว รวม ๑๎ํ,์๒๐,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๎ํ,์๒๐,๓์์ บาท 

๏. กรมพลศึกษา รวม ๔๒๕,๎ํ๏,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ๏๐์,๓๎์,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การวิจัยละพัฒนานวัตกรรม  ๏,๔ํ๐,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางศักยภาพการกีฬา  ๑๎๐,๒๓๕,๕์์ บาท 

๐. มหาวิทยาลัยการกีฬาหงชาติ รวม ํ,๒ํ๒,์๓๏,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕ํ๐,ํํ๑,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การวิจัยละพัฒนานวัตกรรม  ๑,๎๎๓,๐์์ บาท 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางศักยภาพการกีฬา  ๒๕๒,๓๏์,๎์์ บาท 

๑. องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

 พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  (องค์การมหาชน) รวม ๑๔,ํ๑์,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๑,๔๐๒,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ๎,๏์๐,์์์ บาท 

มาตรา ํ๎ งบประมาณรายจายของกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
ละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ํ๓,๓๕๑,ํํ๑,ํ์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ๕๎๕,์๐ํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๏ํ๑,๒๑๏,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การจัดการปัญหารงงานตางดຌาว 

  ละการคຌามนุษย์  ๎๏๒,๑์ํ,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การวิจัยละพัฒนานวัตกรรม  ๐,์ํํ,๕์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๏๓๎,๔๓๐,๒์์ บาท 

๎. กรมกิจการดใกละยาวชน รวม ํ๎,ํ๑๑,๏๐๐,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๕๒,๓๏๓,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ํํ,๎๐๔,๏๕๎,๎์์ บาท 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๓๔๑,์๏๓,๏์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๎๑,ํ๓๓,๏์์ บาท 

๏. กรมกิจการผูຌสูงอายุ รวม ๎๑๒,์๑๔,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๑๏,๎๒๕,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ๓๓,๑๐์,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏ํ,๕๒์,๔์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๕๏,๎๔๔,๑์์ บาท 

๐. กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว รวม ๐๓๏,๒๕๐,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ๑์,์๐ํ,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ํ๏๏,์๕๎,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ํ๕์,๑๒์,๓์์ บาท 

๑. กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ รวม ํ,๎๒๓,๔๒๒,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ๑๏,๑๏๓,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ํ,ํํ๐,๏๎๕,๎์์ บาท 

๒. กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวม ๑ํ์,๏๐๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๒๏,ํ๑๕,์์์ บาท 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๎,๑๓๎,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๐ํ๐,๒ํ์,๓์์ บาท 

๓. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) รวม ๎,๎์๎,๓๒๔,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๑๐,๎๑์,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๒๕,๓๓๔,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๎,์๓๔,๓๏๕,๒์์ บาท 

มาตรา ํ๏ งบประมาณรายจายของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยละ
นวัตกรรมละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๐๓,๔๕์,๏๐๐,๒์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม รวม ๓,๏๐๔,๒๒๏,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๕๎,์์๏,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๒๑๔,๔๑๐,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สงสริมความสัมพันธ์ระหวางประทศ  ๑ํ,๓์ํ,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ํ,๏๎๏,๕๑๎,๐์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ,๕์์,๔์์,์์์ บาท 

้หนา   ๑๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๓๒๎,๑๑ํ,๒์์ บาท 

 (๓) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๏๑๔,๔์์,์์์ บาท 

๎. กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวม ๎๎๓,๏๏๏,๓์์ บาท คอื 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๎,๔๒์,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ํ๐๐,๐๓๎,๕์์ บาท 

๏. ส านักงานการวิจัยหงชาติ รวม ํ,๒๒๑,๒๏๐,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๑๎,๐๕๔,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ,๑ํ๏,ํ๏๒,๐์์ บาท 

๐. ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ รวม ๎์๒,๐๔๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ์๐,๑๏๑,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ 

  การตรียมพรຌอมหงชาติ 
  ละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  ํํ,๐์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๔๓,๐๎์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ๏,ํ๎๓,๔์์ บาท 

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม ๏๑๏,๓๔๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๏๓,๑๎๓,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางความสมอภาคทางการศึกษา  ํ๒,๎๒์,๑์์ บาท 

๒. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวม ํ๏๏,๑๏์,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํํ๑,๕๓ํ,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ๓,๑๑๔,๔์์ บาท 

๓. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๏๎๔,๕๔๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๒๔,๓ํ๎,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏ํ,๓๓ํ,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎๔,๐๕๕,๐์์ บาท 

๔. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวม ๏๕๐,์๑๐,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕๔,๔๓๐,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓๓,์๏๐,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ๔,ํ๐๑,๕์์ บาท 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๕. มหาวิทยาลัยนรศวร รวม ๓๎๐,๓๎๒,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๔๓,๒๕๎,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๕,๐๎๎,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ๕,๑๐๔,ํ์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๔,๕๕๎,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๕,์๓์,๓์์ บาท 

ํ์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๎๔ํ,๔๎๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๔๔,๔๎์,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๑๒,์๐์,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎ํ,์๓๓,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ๑,๔๕์,ํ์์ บาท 

ํํ. มหาวิทยาลัยรามค าหง รวม ํ๕๑,๏๓์,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓๓,๔๒๑,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ๓,๑์๐,๔์์ บาท 

้หนา   ๑๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ๎. มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช รวม ํ๐๔,๐๓๏,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๐๔,๐๓๏,๎์์ บาท 

ํ๏. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ํ๕๔,๕๕๕,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๒๓,๔๔๕,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ๏,๏๓๓,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ๑,๏๒์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎,ํ๏๒,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎๏๒,ํ์์ บาท 

ํ๐. สถาบันทคนลยีปทุมวัน รวม ํ๑ํ,๔๏ํ,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑ํ,๔๏ํ,๏์์ บาท 

ํ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวม ๎์๕,์๐๒,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓๐,๑๒๏,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๎,ํ๏๕,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๏๐๐,๎์์ บาท 

้หนา   ๒๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงพชร รวม ํ๔๕,๐๕๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑๕,๒๔๕,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,๏๔๎,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๐๎๐,๒์์ บาท 

ํ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม รวม ํ๔๕,๑๑๑,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑ํ,๕๓์,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๒,๓๐๔,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔๏๑,๑์์ บาท 

ํ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ํ๑๔,ํ๒๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํํ๑,๓๐๑,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕,๐๎๐,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๏,์์์,์์์ บาท 

ํ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย รวม ๎ํ๑,์๑๑,๏์์ บาท คือ  
 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๏,ํ๒๔,๐์์ บาท 

้หนา   ๒๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๔๕,๏๎๓,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๑๑๕,๕์์ บาท 

๎์. มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม รวม ๎ํ๏,๏๐๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๔์,๐๐๐,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,๕๕๕,๓์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๕์์,๓์์ บาท 

๎ํ. มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี รวม ๎๎๔,๐๓๓,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๔์,๑๕ํ,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๕,์์๔,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔,๔๓๓,๑์์ บาท 

๎๎. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ํ๓๎,์๐๓,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏๕,๓๑์,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏ํ,๒๏๓,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๒๒์,๓์์ บาท 

้หนา   ๒๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๎๏. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ํ๔์,์์๎,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎์,๕๏๐,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,์๐์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐๓,๏๐ํ,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๐,๒๔๒,๒์์ บาท 

๎๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม ํ๒๒,๐๏๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏๐,๏๔๏,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,๓๒๒,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๎๔๐,์์์ บาท 

๎๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม ๎๏๎,๒๏๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕๕,๕๑์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,๔๎๑,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๔๒๎,๒์์ บาท 

๎๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวม ๎๎๑,๏๐๕,๒์์ บาท คือ 

้หนา   ๒๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕๎,๒๎๔,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๓๒๐,๎์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๕๑๓,์์์ บาท 

๎๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา รวม ๎์๏,๎๑์,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๒ํ,๔๑ํ,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๐,๎๑๑,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๓,ํ๐๐,๎์์ บาท 

๎๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม ๎ํํ,ํ๕๏,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๒๐,๔๕๕,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐๏,๒๏๓,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๒๑๒,๒์์ บาท 

๎๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ํ๓๑,๓๎๕,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๓,๒๎ํ,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐ํ,๕๔์,๔์์ บาท 

้หนา   ๒๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๒,ํ๎๒,๕์์ บาท 

๏์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม ํ๐๐,๐ํ๐,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๓,๐๐๒,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐์,๎๎๎,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๒,๓๐๑,๑์์ บาท 

๏ํ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม ํ๑๓,๏๓๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๎,๒๎๑,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๎,์ํ์,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๓๐ํ,์์์ บาท 

๏๎. มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี รวม ๎๎๓,๐๐์,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕๏,๓๎๒,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๔๏๎,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๏๐๕,๎์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๑๏๏,๒์์ บาท 

้หนา   ๒๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๏๏. มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์ รวม ํ์๒,๐๓๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๑,๒๏๔,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๔๐ํ,๑์์ บาท 

๏๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต รวม ํ๒๐,๏ํ๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏์,๓๔๒,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๔๔๕,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๒๐ํ,๑์์ บาท 

๏๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวม ํ๒๎,๕๓๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๓,๎๓๎,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๕๐์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๐,๓๒๏,๕์์ บาท 

๏๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๎ํํ,๐๐๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓๔,๕๕๏,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๕๓๔,๔์์ บาท 

้หนา   ๒๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๐๓์,์์์ บาท 

๏๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด รวม ํ๓ํ,์๎๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏๒,๕๓ํ,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๔๏๎,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏ํ,ํ์์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,ํํ๕,์์์ บาท 

๏๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวม ํ๒๒,๑์ํ,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏ํ,ํ์๎,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๏,ํ๎๎,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๎๓๒,ํ์์ บาท 

๏๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าเพพรรณ ี รวม ํ๒๓,๔๎๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏๒,๏๐์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,์์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๐๔๎,๔์์ บาท 

้หนา   ๒๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๐์. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รวม ๎๐ํ,๓๓๔,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎ํ์,๏๕์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๕๑์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๐๏๔,๑์์ บาท 

๐ํ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลย รวม ํ๎๓,๏๑๏,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๑,๎๐ํ,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌาง 
  ความสามารถ฿นการขงขัน  ํ์,์์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๎๏๔,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๔๓๏,์์์ บาท 

๐๎. มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์   
 ฿นพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวม ํ๓ํ,๎๓๐,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๓,๒๔๔,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏ํ,๒ํ๓,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํํ,๕๒๕,์์์ บาท 

้หนา   ๒๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๐๏. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ รวม ๎๎๎,๎๎๔,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๔๕,๓๓๒,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏ํ,๒๐๓,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔์๐,์์์ บาท 

๐๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ํ๏๒,๑๒๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ์๐,๓๕์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๔๐๒,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๕๏์,๏์์ บาท 

๐๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ํ๒๒,ํ๏๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏๐,์๒ํ,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,๔๐๐,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๎๎๔,๕์์ บาท 

๐๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม ๎๕๏,์์๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๏์,๓์๑,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๐,๒๒๐,์์์ บาท 

้หนา   ๒๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๕,๓์๒,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๓,๕๏ํ,๓์์ บาท 

๐๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวม ๏๔๔,ํ๕๔,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๐๐,๑๑๏,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๐,๒๒ํ,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๔,๕๔๐,๑์์ บาท 

๐๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวม ํ๔๎,๐๏๑,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑์,๓๒๕,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๔๐๔,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔ํ๓,ํ์์ บาท 

๐๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบึง รวม ํ๎๒,ํ๑ํ,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๏,๐๕๒,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,์์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๒๑๑,๐์์ บาท 

้หนา   ๓๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๑์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวม ๔๏,๕๕๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๐,๑๓๐,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๒,๐๑์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏์,๎๔ํ,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๒๕๎,ํ์์ บาท 

๑ํ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวม ๏๐ํ,๏๑๏,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๕๑,๕ํ๎,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๔,๔๑๕,๎์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๒,๑๔๎,๐์์ บาท 

๑๎. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม ํ๔๓,๐๑๕,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑๐,๏๔๔,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๔๏๎,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,๎๔๏,๓์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๕๑๒,ํ์์ บาท 

้หนา   ๓๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๑๏. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ รวม ๏๒๐,๕๒๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๓๕,๓๒๔,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๑,๎์ํ,์์์ บาท 

๑๐. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก รวม ํ๒ํ,๒๑๐,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๒ํ,๑๔๕,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๑,์์์ บาท 

๑๑. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี รวม ๐๏๏,ํ๎๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๎๒,์์๐,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ์๑,์๎๏,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,ํ์์,์์์ บาท 

๑๒. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร รวม ๎๓๎,์์๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎ํ๔,์์๎,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๐,์์์,์์์ บาท 

้หนา   ๓๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๑๓. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ รวม ๎๔๑,๏๒์,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕๓,๏์๕,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๔,์๑ํ,์์์ บาท 

๑๔. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา รวม ๏๔๔,๑๑๔,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏ํ๎,๓๕๒,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏๑,๎์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐์,๑๒ํ,๏์์ บาท 

๑๕. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย รวม ๎๔๕,๓์๑,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๐ํ,๓์๑,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๔,์์์,์์์ บาท 

๒์. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม ๏๎๔,๑๒๏,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏์๔,๔๒๏,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕,๓์์,์์์ บาท 

้หนา   ๓๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๒ํ. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน รวม ๒๐๓,๑ํํ,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๒๔,ํ๔๓,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ๏๐,๑๑์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๐๎,๎๎์,๕์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎,๑๑๎,๓์์ บาท 

๒๎. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๔๒๕,ํ์๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๎๒,๐๕๐,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๔,์์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎ํ๕,๐๑์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ๑,ํ๒์,๑์์ บาท 

๒๏. มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ รวม ํ,๏๕๕,๕๒๐,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๑๐,๎๎๕,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ๎๑,๏๐๑,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๒์,๕๔๎,๓์์ บาท 

้หนา   ๓๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๎์,๕๒์,๐์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๏๔,๐๐๒,์์์ บาท 

๒๐. มหาวิทยาลัยขอนกน รวม ํ,ํ๓๐,๑๏๓,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๐๎,๑๏๓,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๐๑ํ,์๔๏,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๑๓,๑ํ๒,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๎๏,๐์์,๑์์ บาท 

๒๑. มหาวิทยาลัยชียง฿หม รวม ๔๏๓,๏๐ํ,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๑๎,๎ํ๏,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๑๔,๔ํ์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํํ๓,๕๕์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔,๏๎๓,๑์์ บาท 

๒๒. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๑๏๕,ํ๑๑,๒์์ บาท คือ 

้หนา   ๓๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๏๕,ํ๑๑,๒์์ บาท 

๒๓. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี รวม ๐๓ํ,๏๓๒,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๒๑,๑๓๔,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๓๕๔,์์์ บาท 

๒๔. มหาวิทยาลัยทคนลยี 
 พระจอมกลຌาพระนครหนือ รวม ๑๔๑,๐๕๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๓๏,ํ๒๒,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏ํ๎,๏๏ํ,๒์์ บาท 

๒๕. มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี รวม ๓๒๔,๐๔๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๕๓,๎๕๏,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๏,๓์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๎๏๕,๏๑๎,๑์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๐,๐๓ํ,๎์์ บาท 

้หนา   ๓๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๏,๒๒๔,๕์์ บาท 

๓์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม ํ,๒๏๐,๔ํ๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๔๏,๎๎๓,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๒๑๏,์๓๑,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๑,๏๏์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๏,ํ๔๐,๓์์ บาท 

๓ํ. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๑๑๔,๏ํ๎,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓๒,ํ๓ํ,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๏,๓์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๒๎,ํ๎๏,๐์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ๒,๏ํ๓,๕์์ บาท 

๓๎. มหาวิทยาลัยพะยา รวม ๏๕๑,๎๒๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๐๒,์๏๐,๐์์ บาท 

้หนา   ๓๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๐,๎๓๒,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๐,๕๑๔,์์์ บาท 

๓๏. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ํ,์๎๕,์๎์,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,์๎๕,์๎์,ํ์์ บาท 

๓๐. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๑์๎,ํ์๔,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑์๎,ํ์๔,๓์์ บาท 

๓๑. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๎,ํ๎๐,๔๎๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๏๒,๑๔๑,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ,๑๑ํ,๕๎๐,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๏๐,๓๕์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ,๑๎๕,๎์์ บาท 

๓๒. มหาวิทยาลัยมจຌ รวม ๑์๕,๏ํ๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๒๎,๐์ํ,๑์์ บาท 

้หนา   ๓๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๒,๕ํ๓,๒์์ บาท 

๓๓. มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง รวม ๔๒๐,๒๐๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๕๐,๓ํํ,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๎ํ,๕๏๔,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๎์๎,๎๕๓,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๐๑,๓์๎,ํ์์ บาท 

๓๔. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม ํ,์์๏,ํํ๕,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๒๎,๕๔๕,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๓๎๑,๐๒๒,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๐,๒๒๐,์์์ บาท 

๓๕. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ รวม ํ,์๒๏,ํํ๒,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๐๎,๕๑๒,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๎๓๕,๕๏์,์์์ บาท 

้หนา   ๓๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๔๔,๎๐๐,ํ์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๑ํ,๕๔๑,๎์์ บาท 

๔์. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๐๔๐,๔๏๓,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๓๒,๑๏๔,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔,๎๕๔,๒์์ บาท 

๔ํ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม ํ,์๕๔,๓๒๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๓ํ,๔์์,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๎ํ๕,๑ํ๒,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๒,๑๕๏,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ํ์,๔๑๔,๒์์ บาท 

๔๎. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวม ๐์์,๏์ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๎์,ํํ๎,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ๑๑,์์์,์์์ บาท 

้หนา   ๔๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๔,๏๏์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๒,๔๑๔,๑์์ บาท 

๔๏. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   
 สภากาชาดเทย รวม ํ๑๎,๑๏ํ,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๎๑,์๏๓,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๓,๐๕๐,์์์ บาท 

๔๐. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวม ๕๕,๎๒๔,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๕,๎๒๔,๎์์ บาท 

๔๑. สถาบันทคนลยีจิตรลดา รวม ํ๓๐,๑์ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓๐,๑์ํ,๎์์ บาท 

๔๒. สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา 

 จຌาคุณทหารลาดกระบัง รวม ๒๎๔,๐๐๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๕๎,๓๐๓,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๑,๓์์,์์์ บาท 

้หนา   ๔๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๔๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวม ํ๕๐,๑์๑,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๕๐,๑์๑,๏์์ บาท 

๔๔. สถาบันมาตรวิทยาหงชาติ รวม ๎๎๕,๒๒๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๒,ํ๓ํ,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๐๏,์ํ๑,๎์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์   
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ํ์์,๐๔ํ,ํ์์ บาท 

๔๕. ส านักงานคณะกรรมการ 

 สงสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม รวม ํ๏๔,๔๕๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๏๔,๔๕๎,์์์ บาท 

๕์. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 ละทคนลยีหงชาติ รวม ํ,๓๏๑,๎๒๐,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๑๐,์ํํ,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ,๑๔ํ,๎๑๎,๔์์ บาท 

๕ํ. ส านักงานสภานยบาย 

 การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
 วิจัยละนวัตกรรมหงชาติ รวม ํ๒์,๕๓์,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑์,๔๑๕,๓์์ บาท 

้หนา   ๔๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํํ์,ํํํ,์์์ บาท 

๕๎. ศูนย์ความปຓนลิศดຌานชีววิทยาศาสตร์  
 (องค์การมหาชน) รวม ๎๎๓,๎๏์,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎ํ,์๑๏,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๔์,๓๎๔,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน   ๎๑,๐๐๔,๏์์ บาท 

๕๏. สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๏๑๔,๔์๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๒๓,ํ์๐,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๕ํ,๑๒ํ,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ํ์์,ํ๐๏,๒์์ บาท 

๕๐. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑์๓,์๎๐,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๎,๓๐๕,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๕๑,๔๏๒,์์์ บาท 

้หนา   ๔๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ๏์์,์๏๐,๎์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  ๎๔,๐์๐,๓์์ บาท 

๕๑. สถาบันวิจัยสงซินครตรอน  
 (องค์การมหาชน) รวม ๏์๐,ํ๔ํ,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๏,๒์๔,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ์,๔๓๔,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ๎์๕,๒๕๐,๔์์ บาท 

๕๒. สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ า  
 (องค์การมหาชน) รวม ๏ํ,๔์๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏ํ,๔์๐,๔์์ บาท 

๕๓. ส านักงานนวัตกรรมหงชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ํ๓๒,๎๔๎,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๔,๎๔๎,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ๔ํ,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพืๅนทีไ 
  ละมืองนาอยูอัจฉริยะ  ๏๒,๑์์,์์์ บาท 

้หนา   ๔๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๕๔. ส านักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศ 

 ละภูมิสารสนทศ  (องค์การมหาชน) รวม ํ,๒์๔,๏๑๏,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๐๐,๎๏๏,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์  
  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ํ,๐๒ํ,๎๎์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน 

  บนสังคมศรษฐกิจภาคทะล  ๎,๕์์,์์์ บาท 

มาตรา ํ๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ละหนวยงาน฿นก ากับ  
฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๏ํ,๒๐๐,๐๓๑,ํ์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๑ํ๏,๎๕๒,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๕๎,๏๑ํ,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎์,๕๐๐,๓์์ บาท 

๎. กรมการขຌาว รวม ๎,ํ๑๓,๓๔๐,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๕๏,์๎๐,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ,๒๔๓,๑๓์,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎๏๓,์์๎,๔์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐์,ํ๔๒,๕์์ บาท 

้หนา   ๔๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๏. กรมชลประทาน รวม ํ๏,๓๑ํ,๔๔๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิต 

  ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๏,๐๒๒,๔๎ํ,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิต 

  ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ํ์,๎๔๑,์๒๓,๒์์ บาท 

๐. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม ๐์๓,๐๕๏,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏๏๑,ํ๓๏,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๎๕,๔๐๔,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐๎,๐๓๎,๑์์ บาท 

๑. กรมประมง รวม ํ,๕๎๕,์๒๎,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๎๒,๓์๒,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การจัดการปัญหารงงานตางดຌาว 

  ละการคຌามนุษย์  ํ๒,๐์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง  ๐๐๔,๎๎๑,๔์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๒์๒,๓๐๎,๑์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎๏,๐๔๏,๓์์ บาท 

้หนา   ๔๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๓๐,๑๏๔,๐์์ บาท 

 (๓) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน 

  บนสังคมศรษฐกิจภาคทะล  ๏๎,๕๒๒,๐์์ บาท 

๒. กรมปศุสัตว์ รวม ๎,๐๓๎,๎๔๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ,์๒ํ,๔๑๑,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ,๎๑๎,๒๏๔,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎๐,์๎๓,๓์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ํ๏๏,๓๒๑,ํ์์ บาท 

๓. กรมฝนหลวงละการบินกษตร รวม ํ,๏๒๑,๓๏ํ,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ํ,๏๑๕,๒๏๐,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๒,์๕๒,๐์์ บาท 

๔. กรมพัฒนาทีไดิน รวม ๏,๐ํ๐,๒์๑,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ,๑๐๎,๕๐๏,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ,๐๔๓,๔๎์,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏๒,ํ์๔,๐์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๐๓,๓๏๎,๒์์ บาท 

้หนา   ๔๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๕. กรมวิชาการกษตร รวม ๔๕๕,๓๎๎,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏๎๔,๐๐๒,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๏ํ๐,๎์๐,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎๎์,์์์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๓,์๓๎,๏์์ บาท 

ํ์. กรมสงสริมการกษตร รวม ํ,๒์๐,๏๎๐,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๎๎,๒๎๏,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๕๔๓,๕๐๏,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๕๏,๓๑๔,์์์ บาท 

ํํ. กรมสงสริมสหกรณ์ รวม ํ,ํ์๏,๎ํ๑,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๒๔๑,๒๕์,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๒๕,์๎์,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๒๔,๑์๐,๓์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๎๔์,์์์,์์์ บาท 

้หนา   ๔๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ๎. กรมหมอนเหม รวม ๏ํ๑,๓๑๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๔์,๓๔๕,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๑๑,๐๐๏,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎๐,๔๒๑,๏์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๑๐,๒๑๐,์์์ บาท 

ํ๏. ส านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม รวม ๐๑ํ,๑๒๎,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๔ํ,๑๕๕,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ๐์,๕๑๒,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,์์๒,๕์์ บาท 

ํ๐. ส านักงานมาตรฐาน 

 สินคຌากษตรละอาหารหงชาติ รวม ํ๒๑,์๏๏,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๔,๔๓์,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๓๒,ํ๒๏,๎์์ บาท 

ํ๑. ส านักงานศรษฐกิจการกษตร รวม ๎๓๕,๐๑๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๎๕,๓ํ์,๐์์ บาท 

้หนา   ๔๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๐๓,๎๒๐,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎,๐๓๔,๎์์ บาท 

ํ๒. สถาบันวิจัยละพัฒนาพืๅนทีไสูง   
 (องค์การมหาชน) รวม ๐๎๐,๕๓ํ,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๒๑,์๎๓,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๓๏,๕์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๔๒,์๐๏,๕์์ บาท 

ํ๓. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการกษตร  
 (องค์การมหาชน) รวม ๎ํ๒,๑๑์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎ํ๒,๑๑์,์์์ บาท 

ํ๔. ส านักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ 
 พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว  (องค์การมหาชน) รวม ํ๓ํ,๓๐์,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ์์,์๓๑,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๓ํ,๒๒๑,์์์ บาท 

มาตรา ํ๑ งบประมาณรายจ า ยของกระทรว งคมนาคม   ฿หຌ ตัๅ ง  ปຓ น จ าน วน  
๑๐,๎ํํ,๏๏๏,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวม ๐๑๏,๏๕๔,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๑๏,๏๕๔,๑์์ บาท 

๎. กรมการขนสงทางบก รวม ํ,๐๏๔,ํ์๔,์์์ บาท คือ 

้หนา   ๕๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๕๓๐,๒๑๑,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๐๒๏,๐๑๎,ํ์์ บาท 

๏. กรมการขนสงทางราง รวม ๐๑,๑๐๑,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๑,๑๐๑,๔์์ บาท 

๐. กรมจຌาทา รวม ๎,๏๎๔,๐์๔,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎,๏๎๔,๐์๔,๓์์ บาท 

๑. กรมทางหลวง รวม ๎๒,๒ํ๓,ํ๏๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๒,๒ํ๓,ํ๏๓,๑์์ บาท 

๒. กรมทางหลวงชนบท รวม ๎๎,๔์๕,ํ๏๏,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๎,๒ํ๎,๕๓๒,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู   
  ละปງองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ํ๕๒,ํ๑๓,์์์ บาท 

๓. กรมทาอากาศยาน รวม ๐๓๏,๕์๑,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๓๏,๕์๑,๕์์ บาท 

๔. ส านักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร รวม ๐๑,๒๕๑,๎์์ บาท คือ 

้หนา   ๕๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๑,๒๕๑,๎์์ บาท 

มาตรา ํ๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมละหนวยงาน
฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๐,๐๔ํ,ํํ๔,๔์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 

 พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ๑๏๏,๔๒๒,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑ํ๐,๑์๏,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ํ๕,๏๒๏,์์์ บาท 

๎. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ํ,๎๔๏,๎๐๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๐๏๒,๑์๕,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๔๐๒,๓๏๔,ํ์์ บาท 

๏. ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 

 พืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ รวม ๔๔๏,์๏๔,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๒,๕๒๎,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ๓๕๒,์๓๒,ํ์์ บาท 

๐. ส านักงานสถิติหงชาติ รวม ๕๑๒,๓๎ํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๔๏๐,๑ํ๑,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 

  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ๎๎,๎์๑,ํ์์ บาท 

้หนา   ๕๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๑. ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล รวม ๐๔๏,๔๎๒,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๓๎,๕์๐,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ๐ํ์,๕๎๎,๎์์ บาท 

๒. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ รวม ๏๐์,๐ํ๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๕๐,๐๕์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ๎๐๑,๕๎๓,๔์์ บาท 

มาตรา ํ๓ งบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมละ
หนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ํ๎,๐๓ํ,๔๕๔,๔์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ละสิไงวดลຌอม รวม ๑๔๓,๔์๔,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๑ํ๒,๕๎๕,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางพลังทางสังคม  ํ์,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๏๐,๒๐๑,ํ์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๎๑,๓๏๐,๎์์ บาท 

๎. กรมควบคุมมลพิษ รวม ๑ํ๐,๓๔๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๑ํ๐,๓๔๕,๓์์ บาท 

้หนา   ๕๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๏. กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง รวม ๔๒์,๑๕ํ,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๐์๒,๓๑๕,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๏,๒๕์,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ํ๔๒,๔๒ํ,๕์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน 

  บนสังคมศรษฐกิจภาคทะล  ๎์๔,๎๏๑,๕์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๐๑,์๐๏,๎์์ บาท 

๐. กรมทรัพยากรธรณี รวม ๏๏๏,๓ํ๎,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๎๏๏,๕๓๔,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน 

  บนสังคมศรษฐกิจภาคทะล  ๐์,๐์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๎๕,ํ๓๑,๑์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิต 

  ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๏์,ํ๑๔,๏์์ บาท 

๑. กรมทรัพยากรนๅ า รวม ๑๕ํ,์๎๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๑๕ํ,์๎๕,๏์์ บาท 

้หนา   ๕๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๒. กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล รวม ๏๐๔,๒๎๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๎ํ๑,๏๏๎,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๑์,๔๔๓,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิต 

  ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๔๎,๐ํ์,์์์ บาท 

๓. กรมปຆาเมຌ รวม ๎,๎๓๑,๕๏๓,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๔,๏๒๓,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ํ,ํ๒๒,์๐๓,๐์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๐,์๒๐,ํ์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๕,์๐์,๔์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ํ,์๎๔,๐ํ๓,๕์์ บาท 

๔. กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม รวม ๐๐๐,๔๑์,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๏์๏,๒๎์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏์,๑๏๔,๓์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพืๅนทีไละมืองนาอยูอัจฉริยะ  ๒,๑์์,์์์ บาท 

้หนา   ๕๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ํ์๐,ํ๕๎,ํ์์ บาท 

๕. กรมอุทยานหงชาติ  สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช รวม ๑,๎๑๓,๎๒๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎ํ๑,์์๏,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๔,๔๎์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๏,๐๒๒,๐๒ํ,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๏,๐๏๕,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ํ,๑๎๑,ํ๎๒,๑์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ํ๔,๐ํ๓,๎์์ บาท 

ํ์. ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 ละสิไงวดลຌอม รวม ํ,์๑๏,๔๐๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๏๏๐,ํ๐๒,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพืๅนทีไละมืองนาอยูอัจฉริยะ  ๎๏,์๔๐,๓์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สงสริมการกระจายอ านาจ 

  ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๐๔,๒๑๑,๑์์ บาท 

้หนา   ๕๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๏ํ,ํ๒๐,๏์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ํ๒,๓๕๒,๕์์ บาท 

ํํ. ส านักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๕๕,๎๕์,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๎๕,์๏๓,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๓์,๎๑๎,๔์์ บาท 

ํ๎. องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก  
 (องค์การมหาชน) รวม ํ์๐,ํ๐๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ํ๔,๎๐๏,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๕,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 

  จากการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๓๒,๐์์,์์์ บาท 

มาตรา ํ๔ งบประม าณร ายจ า ยของก ระทรว งพลั ง ง าน   ฿ หຌ ตัๅ ง  ปຓ น จ าน วน 
ํ,๏ํ๎,๕๔๕,ํ์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวม ๏ํ๕,๏๎๎,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๒๓,๔๒๔,๐์์ บาท 

้หนา   ๕๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมัไนคง 
  ทางพลังงาน  ํ๑ํ,๐๑๐,๐์์ บาท 

๎. กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ รวม ํ๏๏,๐ํ๐,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๒,ํ๓๑,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมัไนคง 
  ทางพลังงาน  ๐๓,๎๏๕,๑์์ บาท 

๏. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ํ๒๏,๐๑๓,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๑๐,๑๑๐,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมัไนคง 
  ทางพลังงาน  ๔,๕์๏,์์์ บาท 

๐. กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน รวม ๒๐๏,๔๎๐,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐์๓,์๓๐,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมัไนคง 
  ทางพลังงาน  ๎๏๒,๓๑์,ํ์์ บาท 

๑. ส านักงานนยบายละผนพลังงาน รวม ๑๎,๕๒๕,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏๏,๕๕๑,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมัไนคง 
  ทางพลังงาน  ํ๔,๕๓๐,ํ์์ บาท 

มาตรา ํ๕ งบประมาณรายจายของกระทรวงพาณิชย์ละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓน
จ านวน  ๐,๎๎๓,๎ํ๑,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวม ๔๕ํ,๐๏๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๓๕๓,๏๐๔,๔์์ บาท 

้หนา   ๕๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานความมัไนคง  ๎๎,๕ํ๔,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๓ํ,ํ๒๒,์์์ บาท 

๎. กรมการคຌาตางประทศ รวม ํ๑์,๔๐๏,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๔,๎์๒,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๐์,๐๑๕,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๎๎,ํ๓๔,์์์ บาท 

๏. กรมการคຌาภาย฿น รวม ํ,์ํ๓,๎๑๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๓๔,์๕๏,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ๐๔๑,๓ํ๓,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๏๑๏,๐๐๓,๕์์ บาท 

๐. กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ รวม ๎ํ๕,๒๔๕,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๏๑,๎๒๕,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สงสริมความสัมพันธ์ระหวางประทศ   ๔๐,๐ํ๕,๓์์ บาท 

๑. กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวม ํ๕ํ,๔๒์,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑๔,ํ๎๐,๒์์ บาท 

้หนา   ๕๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การกษตรสรຌางมูลคา  ๏๏,๐์์,์์์ บาท 
 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ์์,๏๏๒,๎์์ บาท 
๒. กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา รวม ํ๏๎,๔๒๔,๒์์ บาท คือ 
 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ 
  ฿นการขงขัน  ๒๒,๔๑๎,๑์์ บาท 
 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๐๎,๕๔๑,๕์์ บาท 
 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชนละการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๎๏,์๏์,๎์์ บาท 
๓. กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ รวม ํ,๎๎๏,๒๒ํ,๕์์ บาท คือ 
 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ 
  ฿นการขงขัน  ๑๏๐,๐๐๏,๎์์ บาท 
 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๒๔๕,๎ํ๔,๓์์ บาท 
๔. ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา รวม ํ์๑,๒๎ํ,๏์์ บาท คือ 
 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ 
  ฿นการขงขัน  ๎ํ,๕๐๓,๎์์ บาท 
 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สงสริมความสัมพันธ์ระหวางประทศ  ํ๏,ํํ๑,๕์์ บาท 
 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 
  ละพัฒนานวัตกรรม  ๓์,๑๑๔,๎์์ บาท 
๕. ศูนย์สงสริมศิลปาชีพระหวางประทศ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๎์๐,๒๒๑,๎์์ บาท คือ 
 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ 
  ฿นการขงขัน  ๑๔,๑๑๓,๕์์ บาท 
 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 
  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ๐๒,ํ์๓,๏์์ บาท 

้หนา   ๖๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ์. สถาบันระหวางประทศ 

 พืไอการคຌาละการพัฒนา  (องค์การมหาชน) รวม ๎ํ,๎ํํ,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๎,๒ํํ,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สงสริมความสัมพันธ์ระหวางประทศ  ํ,์์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๓,๒์์,์์์ บาท 

ํํ. สถาบันวิจัยละพัฒนาอัญมณี 
 ละครืไองประดับหงชาติ  (องค์การมหาชน) รวม ๒๔,์๕๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏๎,์๐์,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๔,๑์๒,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๎๓,๑๑๎,๏์์ บาท 

มาตรา ๎์ งบประมาณรายจ ายของกระทรวงมหาด เทย   ฿หຌ ตัๅ ง ปຓ นจ านวน 
๎๔๔,๐๑๕,ํ๐๎,๐์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย รวม ๐,๐์๑,๐๐๓,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๔๓๐,๕๕๕,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๐๎,๓๏๒,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๏๎,๑๏๒,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ๏,๐๓๎,๒์์ บาท 

้หนา   ๖๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๏,๐๑ํ,๓์๎,๏์์ บาท 

๎. กรมการปกครอง รวม ๕,ํ๕ํ,๏๏์,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎,๕๓์,๓๎๐,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๎,๒๎๕,์๒๑,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๒๎,ํํ์,๐์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานความมัไนคง  ๐๒,์๒๎,๐์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์การกษตรสรຌางมูลคา  ํ๕,๐๑ํ,๎์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๐,๓๏ํ,์์์ บาท 

 (๓) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ๏,๐๑๑,๐๔๎,๓์์ บาท 

 (๔) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๏,๓์๎,๓์์ บาท 

๏. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๎,๑์๎,๑๏๕,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ,์๕ํ,๓์๕,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ํ,๐ํ์,๔๎๕,๔์์ บาท 

๐. กรมทีไดิน รวม ๎,๑ํํ,๕๐๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๎๎๔,๐๏ํ,๏์์ บาท 

้หนา   ๖๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๔์์,๓๕๒,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๕๕,๏์๏,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๎๐๓,๐๏๔,๑์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ,ํ๏๑,๕๓๔,๐์์ บาท 

๑. กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย รวม ๒,์๕๐,๓๑๓,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๏๎๏,๏ํ๒,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาระบบการตรียมพรຌอมหงชาติ 
  ละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  ๑,๓๓ํ,๐๐์,๎์์ บาท 

๒. กรมยธาธิการละผังมือง รวม ํ์,๒๏๐,๑์๐,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๐๏ํ,๐๔๎,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๎,๏๓๔,์๒๏,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง  ๐,์๐๒,๎๓ํ,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพืๅนทีไ 
  ละมืองนาอยูอัจฉริยะ  ๏,๓๓๔,๒๔๓,๏์์ บาท 

๓. กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน รวม ๎๑๏,ํํ๔,๒ํ๒,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๓๏๒,๏๏๕,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สงสริมการกระจายอ านาจ 

  ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๑๎,๏๐๒,๎ํ๔,๑์์ บาท 

้หนา   ๖๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ๏๒,์๑๔,๒์์ บาท 

มาตรา ๎ํ งบประมาณรายจายของกระทรวงยุติธรรมละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓน
จ านวน  ํ๏,๔๒๑,๑๔์,ํ์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวม ํ,์๐๕,ํ๒๒,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๔๎๕,์๏๕,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๎๎์,ํ๎๓,๏์์ บาท 

๎. กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ รวม ๒๓ํ,๑๑๏,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ํ๓๓,๏๓๏,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๐๕๐,ํ๓๕,๔์์ บาท 

๏. กรมคุมประพฤติ รวม ๐๒๑,๕๕๔,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๏๕,๎๔๕,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎ํ๕,๐๒์,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ํ์๓,๎๐๔,๒์์ บาท 

๐. กรมบังคับคดี รวม ๏ํ์,๏๒๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎๒์,๒๕๔,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๐๕,๒๒๒,๑์์ บาท 

๑. กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน รวม ๓๐๏,๎๒๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๏,ํ๐๑,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๓๎๑,๎์์,์์์ บาท 

้หนา   ๖๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๏,๒๎์,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ํ,๏์์,์์์ บาท 

๒. กรมราชทัณฑ์ รวม ๕,ํ๐๑,ํ์๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๓๓,๐๑๎,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๒,๑๕๐,๓์์,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๓๔,๐๓๔,๐์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ปรับปลีไยนคานิยม 

  ละวัฒนธรรม   ๔,์์์,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ๎์,๒ํ๏,๒์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหาร 

  จัดการภาครัฐ  ๎,๎๒๑,๔๒๏,๑์์ บาท 

๓. กรมสอบสวนคดีพิศษ รวม ๐๓๓,๕์๓,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๐์๐,๐๏๒,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๒,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ํ,๐๕๔,ํ์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ปງองกันละกຌเขปัญหา 
  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง  ๑๒,๑๑๓,๕์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๔,๕ํ๐,๒์์ บาท 

๔. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวม ๎๓๔,์๑๓,๕์์ บาท คือ 

้หนา   ๖๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ํ๕์,ํ๒์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๔๓,๔๕๓,๔์์ บาท 

๕. ส านักงานกิจการยุติธรรม รวม ํํ๎,๑๏๑,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๐๕,์๎๔,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ํ๏,์๎๓,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๐,๔๏๑,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๐๑,๒๐๑,๐์์ บาท 

ํ์. ส านักงานคณะกรรมการ 

 ปງองกันละปราบปรามยาสพติด รวม ๏๔๕,๐๎์,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๏๔๕,๐๎์,๔์์ บาท 

ํํ. สถาบันอนุญาตตุลาการ รวม ๎๑,๎๔๎,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎๑,๎๔๎,๎์์ บาท 

ํ๎. สถาบันพืไอการยุติธรรมหงประทศเทย  
 (องค์การมหาชน) รวม ํ๕๒,๕ํ๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๕,๕๒๓,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎๐,๕์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ํํ๎,์๑์,์์์ บาท 

มาตรา ๎๎ งบประมาณรายจายของกระทรวงรงงานละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓน
จ านวน  ๒๓,๓๏๑,๑๏๎,๎์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

้หนา   ๖๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงรงงาน รวม ๒๐๕,ํ๏๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๏๏,๏๑์,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 
  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๔,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ๒๎๔,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ํ๑ํ,๏๎๕,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พืไอสนับสนุนดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ์,๒๔๕,๒์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ๐๐,๒๐๎,๕์์ บาท 

๎. กรมการจัดหางาน รวม ๐๒๒,ํ๕๑,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏ํ๎,๔๐๔,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๒ํ,ํ๒ํ,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๕๎,ํ๔๐,๐์์ บาท 

๏. กรมพัฒนาฝีมือรงงาน รวม ๑์๏,์๓๒,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏์์,๒๐๎,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ   ๎์,์์์,์์์ บาท 

้หนา   ๖๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ํ๔๎,๐๏๐,ํ์์ บาท 

๐. กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน รวม ๏๑ํ,๐๔์,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๎๐๕,๑๕๏,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๏๑,ํ์๕,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมความสัมพันธ์ 
  ระหวางประทศ  ๔์์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ,ํ๏๐,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ํ๓,๐๓๐,๕์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๏ํ,๑๑๕,๓์์ บาท 

 (๓) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ๑,๔์๕,ํ์์ บาท 

๑. ส านักงานประกันสังคม รวม ๒๑,๓๎๎,๓๑๔,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๒๑,๓๎๎,๓๑๔,๓์์ บาท 

๒. สถาบันสงสริมความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย  ละสภาพวดลຌอม 

 ฿นการท างาน  (องค์การมหาชน) รวม ๐๎,๔๔๎,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๔,๔์์,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๏๐,์๔ํ,๒์์ บาท 

มาตรา ๎๏ งบประมาณรายจายของกระทรวงวฒันธรรมละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅงปຓน
จ านวน  ๐,๔ํ๏,๑๒๐,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

้หนา   ๖๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ํ,๔๐๐,์๒๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๔,์์๐,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ,๐์์,๐๒๓,๎์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๏๕๑,๑๕๓,์์์ บาท 

๎. กรมการศาสนา รวม ๏๓๏,๓๒ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๑,ํ๑๓,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรม  ๎๕๑,๏๕ํ,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๐๏,๎ํ๎,๐์์ บาท 

๏. กรมศิลปากร รวม ๔๒๎,๒๓๔,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๒์๓,๎๑๕,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ํ์๔,๎๐๕,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ,์๎์,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ํ๐๒,ํ๐๕,๑์์ บาท 

๐. กรมสงสริมวัฒนธรรม รวม ๒์๒,ํ๎๏,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๏๎๐,๎๐๑,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๑,์๐์,์์์ บาท 

้หนา   ๖๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ปรับปลีไยนคานิยม 

  ละวัฒนธรรม  ๎๓๒,๔๏๔,์์์ บาท 

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวม ๒๕๓,๑๑๑,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ์์,๑ํ๔,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎,๔๏๐,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๑์ํ,๏๎๏,๒์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๕๎,๔๓๕,๔์์ บาท 

๒. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย รวม ๎์๒,๔์๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๓๓,๏๑ํ,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ํ๎๕,๐๑๓,๕์์ บาท 

๓. ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) รวม ๐ํ,๐๔๎,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏,๔์๔,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรม  ๎๓,๒๓๏,๔์์ บาท 

๔. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์การมหาชน) รวม ๓์,๐์๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๒๓,๔๎๑,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎,๑๔๎,์์์ บาท 

๕. หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) รวม ํํ์,๒๓๔,์์์ บาท คือ 

้หนา   ๗๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๔ํ,ํ๓๔,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๓,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎๎,์์์,์์์ บาท 

มาตรา ๎๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅง
ปຓนจ านวน  ํ๏๎,๔๏๐,๎๑๐,๑์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๐๎,์๕๓,๔๐ํ,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐,๎๒๓,๐๔๓,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ๓๑,์์ํ,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๒,๎๔๒,ํ์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๐,๓ํ๑,๓๑๎,๒์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎,ํ๒๓,๔๏๏,์์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๏์,๔๒๑,๐๔ํ,ํ์์ บาท 

๎. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รวม ๓๎,๑์๔,๒๎๎,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๓๑ํ,๒๒๏,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๕,๑ํ๕,๔๑๎,๓์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐,๑๕๔,๑๒๓,๑์์ บาท 

้หนา   ๗๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๏๓,๒๏๔,๑๏๔,๑์์ บาท 

๏. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ํ๑,๑๎๔,์์๐,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๕,๎๏๓,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,ํ๏๐,๏๔์,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  การกษตรสรຌางมูลคา  ํ๏,๓๓๐,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศรษฐกิจ 

  ละสังคมดิจิทัล  ๎๓,์์์,์์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๒๑,๓๔๎,์์์ บาท 

 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๑ํ๎,์๒๔,๔์์ บาท 

 (๓) ผนงานยุทธศาสตร์สรຌางความสมอภาค 

  ทางการศึกษา  ๔,๓๑๑,๓๒ํ,๎์์ บาท 

๐. ส านักงานลขาธิการสภาการศึกษา รวม ํ๎๔,๔ํ๔,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔์,๐๓๏,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๔,๏๐๐,๓์์ บาท 

๑. สถาบันสงสริมการสอน 

 วิทยาศาสตร์ละทคนลยี รวม ํ,๎๏๐,๎ํ๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐ํ๔,๕๕ํ,๑์์ บาท 

้หนา   ๗๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔ํ๑,๎๎๔,๎์์ บาท 

๒. ส านักงานคณะกรรมการสงสริมสวัสดิการ 

 ละสวัสดิภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา รวม ๎์,๒ํ๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎์,๒ํ๎,๕์์ บาท 

๓. ส านักงานลขาธิการคุรุสภา รวม ํ๐๓,๒๕๑,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๏์,๒๕๏,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ๓,์์๎,๎์์ บาท 

๔. รงรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม ๎ํ์,๒์๕,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎ํ์,๒์๕,๕์์ บาท 

๕. สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๒๓,๔๎๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๒๔,๕๒๐,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๔,๔๒๑,์์์ บาท 

ํ์. ส านักงานรับรองมาตรฐานละประมิน 

 คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) รวม ๎๕์,์์์,์์์ บาท คือ 

้หนา   ๗๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๕์,์์์,์์์ บาท 

มาตรา ๎๑ งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุขละหนวยงาน฿นก ากับ  ฿หຌตัๅง
ปຓนจ านวน  ๎๒,๓๏์,๓๏๓,๑์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม ํ๒,์๓๐,๐๓๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,ํ๒๒,ํ๑๕,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๑,๓๒๐,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๎๏๕,๕๎๑,๏์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ๏,ํ๓๓,์์๕,๓์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ํ,๐๔๑,๒ํ๔,ํ์์ บาท 

๎. กรมการพทย์ รวม ๏,์๐๑,๑๔๐,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐๐๔,์๔๔,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ์,๐๔๑,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๓,๐๎๑,๎์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๎,๑๓๕,๑๔๑,๑์์ บาท 

๏. กรมการพทย์ผนเทย 

 ละการพทย์ทางลือก รวม ๎ํ๐,์๎๔,๒์์ บาท คือ 

้หนา   ๗๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๐,๎๔๏,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ๎๕,๓๐๑,๐์์ บาท 

๐. กรมควบคุมรค รวม ๎,๎ํํ,๐๐๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๏๏๓,์๔๎,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล  ๎๔,๒๓๏,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๔,์๒๒,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๑๏,๒์๏,๎์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๓๓๐,์๎๏,๏์์ บาท 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ รวม ๒๕๕,๕์๑,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๏ํ,๓์์,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏์,๐๐ํ,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๐๏๓,๓๒๏,๑์์ บาท 

๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม ๏๔๕,์๎๑,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎์๑,๒๎๕,๕์์ บาท 

้หนา   ๗๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ๔๏,๏๕๑,๎์์ บาท 

๓. กรมสุขภาพจิต รวม ๕๑ํ,๒๐๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๕์,๔๏๎,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๑,๕๐๐,๓์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๑์,ํ๏ํ,์์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๕๐,๓๐ํ,๐์์ บาท 

๔. กรมอนามัย รวม ๒ํ๐,๒๎๓,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๐๑,๔๏๒,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๏,๕๕๎,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๎์๒,๔๐๓,๎์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๐๓,๕๑๎,ํ์์ บาท 

๕. สถาบันพระบรมราชชนก รวม ํ,์๓๕,๕๐ํ,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,์๏๐,๕๐ํ,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๐๑,์์์,์์์ บาท 

้หนา   ๗๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ์. ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา รวม ๐๏๑,๐๒๎,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๒๏,๐๒๑,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๓ํ,๕๕๒,๒์์ บาท 

ํํ. สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ รวม ๑๐,๒๓ํ,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๏๕,๔๕์,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏,์๕๎,๒์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํํ,๒๔๔,์์์ บาท 

ํ๎. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวม ๑ํ,๒์์,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ํ,๔๓์,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๐๕,๓๏์,์์์ บาท 

ํ๏. ส านักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ รวม ๔๎๒,๑ํ๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๔๎๒,๑ํ๓,๑์์ บาท 

ํ๐. สถาบันวัคซีนหงชาติ รวม ๎๔,๔๑๑,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔,๔๏๎,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๎์,์๎๏,์์์ บาท 

้หนา   ๗๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ๑. รงพยาบาลบຌานพຌว  (องค์การมหาชน) รวม ๎๓,๐๏๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๎๓,๐๏๓,๓์์ บาท 

ํ๒. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
 (องค์การมหาชน) รวม ๎๑,๑์๑,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๐๓๏,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ๎์,์๏๎,๑์์ บาท 

มาตรา ๎๒ งบประมาณรายจายของกระทรวงอุตสาหกรรม  ฿หຌตัๅ ง ปຓนจ านวน  
๎,ํ์๔,ํ๓๔,์์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑๑๏,๑๔๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๕๏,๓๒์,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๎๑๕,๔๎๔,๔์์ บาท 

๎. กรมรงงานอุตสาหกรรม รวม ๎๔๔,์๏์,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๎๎,๕๐๓,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ์ํ,ํ๔๏,๎์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิต 

  ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๒๏,๔๕๕,๓์์ บาท 

้หนา   ๗๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๏. กรมสงสริมอุตสาหกรรม รวม ํ๏์,๑๏๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํํ๑,์์๕,๓์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ๑,๑๏์,์์์ บาท 

๐. กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร รวม ๏๑๔,๏๏ํ,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎๐๕,๔๓๒,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ์๔,๐๑๑,์์์ บาท 

๑. ส านักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅ าตาลทราย รวม ๑๎๔,์๑ํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๏๑๔,๑๑๕,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ๒๕,๐๕๎,์์์ บาท 

๒. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม ํ๐๒,๓๑์,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๒,๐์๐,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๒์,๏๐๑,๑์์ บาท 

๓. ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวม ํ์๎,๔๔๑,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๒๐,ํ๏๎,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๏๔,๓๑๏,๓์์ บาท 

้หนา   ๗๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๎๓ งบประมาณรายจายของสวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  
หรือทบวง  ละหนวยงานภาย฿ตຌการควบคุมดูลของนายกรั ฐมนตรี   ฿หຌตัๅ ง ปຓนจ านวน  
๐๒,๎๐๎,๕๕๕,๏์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ รวม ๏ํ๔,์๎๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๏์๏,์๎๐,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ปງองกันละกຌเขปัญหา 

  ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง  ํ๑,์์์,์์์ บาท 

๎. ส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปราม 

 การทุจริต฿นภาครัฐ รวม ๎๏์,๕๕๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎๏์,๕๕๒,๕์์ บาท 

๏. ส านักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงาน 

 ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ รวม ๓๒๐,๑๓๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๐๕,๑๑๐,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๓ํ๑,์๎๐,๕์์ บาท 

๐. ส านักงานต ารวจหงชาติ รวม ๐ํ,๑ํ๕,๐๒๓,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๓,๓๕๔,๓๑๏,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์สริมสรຌางความมัไนคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ํ,๕๓๑,๓ํ๏,๏์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ 

  ภาย฿นประทศ  ๏์,๏ํ๒,๎๑๒,๔์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ๔์,๏๓ํ,๔์์ บาท 

 (๑) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๑,๑๐๎,๔์์ บาท 

้หนา   ๘๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๒) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ,๏๏๎,๔๎๕,ํ์์ บาท 

๑. ส านักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน รวม ํ๑๐,๔๒๎,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ํ๑๏,๎ํํ,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 

  รงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์  ํ,๒๑ํ,์์์ บาท 

๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ รวม ๎,๕๕๎,์ํ๕,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    ํ,๔๓๎,ํ๒ํ,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางความสมอภาคทางการศึกษา  ํ,ํํ๕,๔๑๔,๕์์ บาท 

๓. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา รวม ๕๔,์๏๔,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๓,์ํ๕,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๎ํ,์ํ๕,๒์์ บาท 

๔. ส านักงานคณะกรรมการ 

 นยบายขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก รวม ๔๑,๎๏๓,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔๑,๎๏๓,๔์์ บาท 

๕. ส านักงานขับคลืไอนการปฏิรูปประทศ   
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ละการสรຌาง 
 ความสามัคคีปรองดอง รวม ๑๎,ํ๕๒,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๑,๓๓๕,๓์์ บาท 

้หนา   ๘๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ๐๒,๐ํ๒,๐์์ บาท 

ํ์. ส านักงานสงสริมวิสาหกิจพืไอสังคม รวม ๎๓,๑๓๒,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๎๓,๑๓๒,ํ์์ บาท 

มาตรา ๎๔ งบประมาณรายจายของจังหวัดละกลุมจั งหวัด  ฿หຌตัๅ ง ปຓนจ านวน  
๎๏,๑๕๓,์๒์,๕์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคกลางตอนบน รวม ํ,๔๎๓,์๔๕,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  ๑ํ๕,๓ํ๑,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 
   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๑ํ๕,๓ํ๑,๐์์ บาท 

 (๎) จังหวัดชัยนาท  ๎๎ํ,๕ํํ,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎ํ,๕ํํ,๕์์ บาท 

 (๏) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๎๑๑,๑๓๓,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๑,๑๓๓,ํ์์ บาท 

 (๐) จังหวัดลพบุรี  ๎๏๐,์๐์,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๏๐,์๐์,๒์์ บาท 

 (๑) จังหวัดสระบุรี  ๎์๓,๑๒๐,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๓,๑๒๐,์์์ บาท 

 (๒) จังหวัดสิงห์บุรี  ํ๔๎,ํ๔์,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๔๎,ํ๔์,์์์ บาท 

้หนา   ๘๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๓) จังหวัดอางทอง  ๎์๒,ํ์์,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๒,ํ์์,๐์์ บาท 

๎. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคกลางปริมณฑล รวม ํ,๐๑๔,๑ํํ,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  ๏๒๔,๐๔์,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๒๔,๐๔์,๐์์ บาท 

 (๎) จังหวัดนครปฐม  ๎๑๕,๑ํํ,๎์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๕,๑ํํ,๎์์ บาท 

 (๏) จังหวัดนนทบุรี  ๎๒๏,๔๔๎,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๒๏,๔๔๎,ํ์์ บาท 

 (๐) จังหวัดปทุมธานี  ๎์๏,๓์๒,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๏,๓์๒,๑์์ บาท 

 (๑) จังหวัดสมุทรปราการ  ๏๒๎,๕๏ํ,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๒๎,๕๏ํ,๑์์ บาท 

๏. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคกลางตอนลาง  ํ รวม ๕๐๏,๔ํ๎,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง  ํ  ๎๎๏,์๓๒,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎๏,์๓๒,์์์ บาท 

 (๎) จังหวัดกาญจนบุรี  ๎๐ํ,๒๔๏,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๐ํ,๒๔๏,๒์์ บาท 

 (๏) จังหวัดราชบุรี  ๎๏๎,๒๎๒,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๏๎,๒๎๒,ํ์์ บาท 

้หนา   ๘๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) จังหวัดสุพรรณบุรี  ๎๐๒,๐๎๒,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๐๒,๐๎๒,๑์์ บาท 

๐. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคกลางตอนลาง  ๎ รวม ํ,ํํ๕,๑๕๐,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง  ๎  ๏์๒,๏๎๕,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏์๒,๏๎๕,์์์ บาท 

 (๎) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๎์๕,๏๓๎,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๕,๏๓๎,ํ์์ บาท 

 (๏) จังหวัดพชรบุรี  ํ๕๒,๎๑๒,๎์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕๒,๎๑๒,๎์์ บาท 

 (๐) จังหวัดสมุทรสงคราม  ํ๑์,๒๐๑,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๑์,๒๐๑,์์์ บาท 

 (๑) จังหวัดสมุทรสาคร  ๎๑๒,๕๕๎,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๒,๕๕๎,์์์ บาท 

๑. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย รวม ํ,๒๏๓,๑๐๏,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย  ๏๔๑,ํํํ,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๔๑,ํํํ,๓์์ บาท 

 (๎) จังหวัดชุมพร  ํ๕๎,๐๑๒,๎์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕๎,๐๑๒,๎์์ บาท 

้หนา   ๘๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๏๎ํ,๐๕๐,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๎ํ,๐๕๐,๒์์ บาท 

 (๐) จังหวัดพัทลุง  ๎๏๒,๏์๑,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๏๒,๏์๑,๔์์ บาท 

 (๑) จังหวัดสงขลา  ๎๒๔,๏๑๕,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๒๔,๏๑๕,๕์์ บาท 

 (๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๎๏๏,๔ํ๑,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๏๏,๔ํ๑,ํ์์ บาท 

๒. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน รวม ํ,๏๑๎,๕๔๏,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน  ๏ํ์,๓๕๎,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏ํ์,๓๕๎,์์์ บาท 

 (๎) จังหวัดกระบีไ  ํ๔๎,ํ๏์,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๔๎,ํ๏์,์์์ บาท 

 (๏) จังหวัดตรัง  ๎๎ํ,๓๎๎,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎ํ,๓๎๎,๕์์ บาท 

 (๐) จังหวัดพังงา  ํ๐๔,๐์๒,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๐๔,๐์๒,์์์ บาท 

 (๑) จังหวัดภูกใต  ํ๑๐,๎๑๎,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๑๐,๎๑๎,๒์์ บาท 

้หนา   ๘๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๒) จังหวัดระนอง  ํ๐๑,๏๔๑,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๐๑,๏๔๑,๕์์ บาท 

 (๓) จังหวัดสตูล  ํ๕์,๎๕๏,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕์,๎๕๏,๕์์ บาท 

๓. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌชายดน รวม ๑๕๎,๓๎๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาค฿ตຌชายดน  ํ๕๑,ํ๏๑,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕๑,ํ๏๑,๒์์ บาท 

 (๎) จังหวัดนราธิวาส  ํ๏๎,๑๑๏,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๏๎,๑๑๏,๐์์ บาท 

 (๏) จังหวัดปัตตานี  ํ๏๏,๎์๓,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๏๏,๎์๓,๐์์ บาท 

 (๐) จังหวัดยะลา  ํ๏ํ,๔๏ํ,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๏ํ,๔๏ํ,๕์์ บาท 

๔. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออก  ํ รวม ํ,๑๐๐,๎๕์,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก  ํ  ๑๏๕,๏๔๔,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๑๏๕,๏๔๔,๐์์ บาท 

 (๎) จังหวัดฉะชิงทรา  ๎๑๎,๐์๓,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๎,๐์๓,๔์์ บาท 

้หนา   ๘๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) จังหวัดชลบุรี  ๐๎ํ,๔๏๐,๏์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๐๎ํ,๔๏๐,๏์์ บาท 

 (๐) จังหวัดระยอง  ๏๏์,๒๑๕,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๏์,๒๑๕,๕์์ บาท 

๕. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออก  ๎ รวม ํ,ํ๏๕,๑๓๐,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก  ๎  ๎๑๏,๎๑๐,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๏,๎๑๐,๑์์ บาท 

 (๎) จังหวัดจันทบุรี  ํ๔๏,๐๒๕,ํ์์ าท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๔๏,๐๒๕,ํ์์ บาท 

 (๏) จังหวัดตราด  ํ๒ํ,๔๓๕,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๒ํ,๔๓๕,๒์์ บาท 

 (๐) จังหวัดนครนายก  ํ๒๎,๑๔์,๏์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๒๎,๑๔์,๏์์ บาท 

 (๑) จังหวัดปราจีนบุรี  ๎๎๑,๏์ํ,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎๑,๏์ํ,๕์์ บาท 

 (๒) จังหวัดสระกຌว  ํ๑๏,์๔๕,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๑๏,์๔๕,ํ์์ บาท 

ํ์. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน  ํ รวม ํ,๑๕๔,๎ํ๑,๓์์ บาท คือ 

้หนา   ๘๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ 

  ตอนบน  ํ  ๐๒๕,๑๎๓,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๐๒๕,๑๎๓,์์์ บาท 

 (๎) จังหวัดบึงกาฬ  ํ๕๔,๑๔์,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕๔,๑๔์,ํ์์ บาท 

 (๏) จังหวัดลย  ๎๎์,๏๔๒,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎์,๏๔๒,๑์์ บาท 

 (๐) จังหวัดหนองคาย  ๎์๐,๓๏๑,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๐,๓๏๑,๔์์ บาท 

 (๑) จังหวัดหนองบัวล าภู  ๎์๏,๓๐๕,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๏,๓๐๕,ํ์์ บาท 

 (๒) จังหวัดอุดรธานี  ๏์ํ,๎๏๓,๎์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏์ํ,๎๏๓,๎์์ บาท 

ํํ. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน  ๎ รวม ํ,์๐๑,๏๓๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ 

  ตอนบน  ๎  ๏์๓,๓๏๒,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏์๓,๓๏๒,๕์์ บาท 

 (๎) จังหวัดนครพนม  ๎๕๕,๓๔๔,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๕๕,๓๔๔,๓์์ บาท 

้หนา   ๘๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) จังหวัดมุกดาหาร  ํ๔ํ,๐๐๏,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๔ํ,๐๐๏,๑์์ บาท 

 (๐) จังหวัดสกลนคร  ๎๑๒,๐์๓,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๒,๐์๓,ํ์์ บาท 

ํ๎. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง รวม ํ,๐ํ๕,์์๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัด 

  ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง  ๏๎๒,๑๓๒,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๎๒,๑๓๒,๑์์ บาท 

 (๎) จังหวัดกาฬสินธุ์  ๎๔๏,๓๓๎,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๔๏,๓๓๎,๓์์ บาท 

 (๏) จังหวัดขอนกน  ๏์๔,๔๒ํ,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏์๔,๔๒ํ,๓์์ บาท 

 (๐) จังหวัดมหาสารคาม  ๎๐๒,ํํ๏,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๐๒,ํํ๏,์์์ บาท 

 (๑) จังหวัดรຌอยอใด  ๎๑๏,๒๓๕,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๏,๒๓๕,๔์์ บาท 

ํ๏. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง  ํ รวม ํ,๓ํ๏,๒์์,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัด 

  ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง  ํ  ๐๏์,ํ๒๑,๕์์ บาท 

้หนา   ๘๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๐๏์,ํ๒๑,๕์์ บาท 

 (๎) จังหวัดชัยภูมิ  ๎๐๕,๕ํ๒,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๐๕,๕ํ๒,๔์์ บาท 

 (๏) จังหวัดนครราชสีมา  ๐์๎,๔๒๎,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๐์๎,๔๒๎,๐์์ บาท 

 (๐) จังหวัดบุรีรัมย์  ๏๏๔,ํ๑๑,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๏๔,ํ๑๑,๕์์ บาท 

 (๑) จังหวัดสุรินทร์  ๎๕๎,๐๕๕,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๕๎,๐๕๕,๒์์ บาท 

ํ๐. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง  ๎ รวม ํ,๐์๏,๕๑๓,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัด 

  ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง  ๎  ๏๑๐,๐ํ๏,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏๑๐,๐ํ๏,๔์์ บาท 

 (๎) จังหวัดยสธร  ๎๐๔,๏๕๓,๒์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๐๔,๏๕๓,๒์์ บาท 

 (๏) จังหวัดศรีสะกษ  ๏์๔,๏์๓,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏์๔,๏์๓,๓์์ บาท 

 (๐) จังหวัดอ านาจจริญ  ๎ํ๔,๓๔๎,๑์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎ํ๔,๓๔๎,๑์์ บาท 

้หนา   ๙๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑) จังหวัดอุบลราชธานี  ๎๓๐,์๑๒,๎์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๓๐,์๑๒,๎์์ บาท 

ํ๑. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคหนือตอนบน  ํ รวม ํ,์์๑,๐๏๑,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคหนือตอนบน  ํ  ํ๕๓,๏๕๐,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕๓,๏๕๐,๓์์ บาท 

 (๎) จังหวัดชียง฿หม  ๎๏ํ,๑์์,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๏ํ,๑์์,์์์ บาท 

 (๏) จังหวัดมฮองสอน  ๎๎๑,๓์ํ,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎๑,๓์ํ,๔์์ บาท 

 (๐) จังหวัดล าปาง  ํ๕๓,์๑๎,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕๓,์๑๎,๔์์ บาท 

 (๑) จังหวัดล าพูน  ํ๑๏,๓๔๑,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๑๏,๓๔๑,๕์์ บาท 

ํ๒. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคหนือตอนบน  ๎ รวม ํ,ํ๏๔,๔๏๐,ํ์์ บาท คอื 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคหนือตอนบน  ๎  ๎๑๕,๑๐๓,ํ์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๑๕,๑๐๓,ํ์์ บาท 

 (๎) จังหวัดชียงราย  ๎๒๒,๕๔์,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๒๒,๕๔์,์์์ บาท 

้หนา   ๙๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) จังหวัดนาน  ๎ํ๓,๐์์,์์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎ํ๓,๐์์,์์์ บาท 

 (๐) จังหวัดพะยา  ๎์๏,๐๒๓,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์๏,๐๒๓,๓์์ บาท 

 (๑) จังหวัดพร  ํ๕ํ,๐๏๕,๏์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๕ํ,๐๏๕,๏์์ บาท 

ํ๓. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคหนือตอนลาง  ํ รวม ํ,๐๕๔,๑๐๓,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคหนือตอนลาง  ํ  ๐๎๑,๐๎๔,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๐๎๑,๐๎๔,๕์์ บาท 

 (๎) จังหวัดตาก  ๎๒๎,๑ํ๕,๓์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๒๎,๑ํ๕,๓์์ บาท 

 (๏) จังหวัดพิษณุลก  ๎๎๕,๐๒๕,๏์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๎๕,๐๒๕,๏์์ บาท 

 (๐) จังหวัดพชรบูรณ์  ๎๏์,๒๒๐,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 
   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๏์,๒๒๐,๔์์ บาท 

 (๑) จังหวัดสุขทัย  ํ๒๑,๑ํ๕,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๒๑,๑ํ๕,๐์์ บาท 

 (๒) จังหวัดอุตรดิตถ์  ํ๔๐,๕๐๑,๎์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๔๐,๕๐๑,๎์์ บาท 

้หนา   ๙๒
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ํ๔. จังหวัดละกลุมจังหวัด 

 ฿นพืๅนทีไภาคหนือตอนลาง  ๎ รวม ํ,ํ๑๓,๕๒๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กลุมจังหวัดภาคหนือตอนลาง  ๎  ๏ํ๑,๏๔๒,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๏ํ๑,๏๔๒,๐์์ บาท 

 (๎) จังหวัดก าพงพชร  ๎๐ํ,๏๔๕,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๐ํ,๏๔๕,๐์์ บาท 

 (๏) จังหวัดนครสวรรค์  ๎๓๔,๏ํ๓,๕์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎๓๔,๏ํ๓,๕์์ บาท 

 (๐) จังหวัดพิจิตร  ํ๎์,๔๓์,๔์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ํ๎์,๔๓์,๔์์ บาท 

 (๑) จังหวัดอุทัยธานี  ๎์ํ,๕๕๔,๐์์ บาท 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์สงสริมการพัฒนา 

   จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ  ๎์ํ,๕๕๔,๐์์ บาท 

มาตรา ๎๕ งบประมาณรายจายของรฐัวิสาหกิจ  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  ๔๔,ํ๒๐,๒์๑,๑์์  บาท  
จ านกดังนีๅ 

ํ. การกีฬาหงประทศเทย รวม ๎,์๓๎,ํ๑์,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๐์๏,ํํ๐,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางศักยภาพการกีฬา  ํ,๒๒๕,์๏๒,๔์์ บาท 

๎. การคหะหงชาติ รวม ํ,๐๎๑,๐์๔,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๑๒๎,๕๑๑,๐์์ บาท 

้หนา   ๙๓
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 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางหลักประกันทางสังคม  ๔๒๎,๐๑๏,๐์์ บาท 

๏. การทองทีไยวหงประทศเทย รวม ๎,ํ๒์,๒๐๒,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๎,ํ๒์,๒๐๒,๐์์ บาท 

๐. การยางหงประทศเทย รวม ๔์,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๔์,์์์,์์์ บาท 

๑. การรถเฟหงประทศเทย รวม ๎,๒๔๏,ํ๐๎,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ,์๒๏,๔์ํ,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ํ,๒ํ๕,๏๐ํ,์์์ บาท 

๒. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
 ละขนาดยอมหงประทศเทย รวม ํ,๏๔๒,๓๐๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ,๏๔๒,๓๐๕,ํ์์ บาท 

๓. ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร รวม ๑๕,๒๑๏,๏๔ํ,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๑๕,๏๏๏,๒๏์,๕์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ๏ํ๕,๓๑ํ,์์์ บาท 

๔. ธนาคารออมสิน รวม ๑,์๐๑,๐๏๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๑,์๐๑,๐๏๕,๏์์ บาท 

้หนา   ๙๔
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๕. ธนาคารอาคารสงคราะห์ รวม ํ๐๔,๏๕์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ๐๔,๏๕์,์์์ บาท 

ํ์. บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม รวม ๐,์๓๏,๓ํ๐,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๐,์๓๏,๓ํ๐,๏์์ บาท 

ํํ. บริษัทบริหารสินทรัพย์  ธนาคารอิสลาม 

 หงประทศเทย  จ ากัด รวม ๎,๔์์,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๎,๔์์,์์์,์์์ บาท 

ํ๎. สถาบันการบินพลรือน รวม ๑์ํ,๎์๐,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๑์ํ,๎์๐,๎์์ บาท 

ํ๏. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
 หงประทศเทย รวม ๏์๏,๎๐๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๕์,ํ๓๔,๏์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๏๕,๓๑๔,ํ์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 

  ดຌานวิทยาศาสตร์  ทคนลยี  ละนวัตกรรม ๓๏,๏์๑,๒์์ บาท 

ํ๐. องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ รวม ๎,ํ๏๔,๐๔์,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌางพลังทางสังคม  ๎,ํ๏๔,๐๔์,ํ์์ บาท 

ํ๑. องค์การคลังสินคຌา รวม ํ,๑๑๕,๒๐๏,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ,๑๑๕,๒๐๏,๐์์ บาท 
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ํ๒. องค์การจัดการนๅ าสีย รวม ๒๏,๏๓๒,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๒๏,๏๓๒,๏์์ บาท 

ํ๓. องค์การตลาดพืไอกษตรกร รวม ๓,๔๏๏,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ๓,๔๏๏,์์์ บาท 

ํ๔. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หงชาติ รวม ํ,์ํ๔,๑๒๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๕๓,์๐๐,์์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๐,๓ํ๐,๔์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ๕๑,๑๔๓,๐์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน 

  ตลอดชวงชีวิต  ๒๎ํ,๎ํ๕,๔์์ บาท 

ํ๕. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวม ํ์๔,์์๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๔๕,ํ๔๎,ํ์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏,ํ๔๏,์์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ํ๑,๒๐๐,์์์ บาท 

๎์. องค์การสวนสัตว์ รวม ๓ํ๐,๕๑๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๐,๏๑์,์์์ บาท 

้หนา   ๙๖
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 (๎) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ๏๏๕,์๏๏,๓์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ๒,ํ๕๔,๑์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน   
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๏๐๑,๏๓๐,๑์์ บาท 

๎ํ. องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ รวม ๎๎์,๎๓ํ,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางการติบต 

  บนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ํ๑,๕๑๕,๑์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ํ๒,ํ๓ํ,๑์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สรຌางการติบตอยางยัไงยืน  
  อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละปງองกัน 

  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ํ๔๔,ํ๐์,๓์์ บาท 

มาตรา ๏์ งบประมาณรายจ ายของหนวยงานของรั ฐสภา   ฿หຌ ตัๅ ง ปຓนจ านวน 
๑,์๏๎,๎๎ํ,๐์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. สถาบันพระปกกลຌา รวม ํ๓๓,๓๓๒,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ํ๒๔,๎์๒,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  ๕,๑๓์,์์์ บาท 

๎. ส านักงานลขาธิการวุฒิสภา รวม ๒ํ๕,๔๕๑,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๏๐ํ,๕๑๎,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎๓๓,๕๐๏,์์์ บาท 

้หนา   ๙๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๏. ส านักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร รวม ๐,๎๏๐,๑๐๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๏,๏๕๑,๎๎๔,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๔๏๕,๏๎์,๒์์ บาท 

มาตรา ๏ํ งบประมาณรายจ า ยของหน ว ย ง านขอ งศาล   ฿ หຌ ตัๅ ง  ปຓ น จ าน วน 
๓,์๔์,์๏ํ,ํ์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานศาลปกครอง รวม ๑๓ํ,๓๑์,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๓ํ,๓๑์,ํ์์ บาท 

๎. ส านักงานศาลยุติธรรม รวม ๒,๏๔๓,๓ํ๐,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๒,๏๑๎,๓๎๑,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๏๐,๕๔๕,์์์ บาท 

๏. ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ํ๎์,๑๒๒,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๔๓,ํํ์,๒์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ํ๏,๏๎ํ,๕์์ บาท 

 (๏) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ํ๓,๔๏์,๏์์ บาท 

 (๐) ผนงานยุทธศาสตร์พืไอสนับสนุน 

  ดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎,๏์๐,์์์ บาท 

้หนา   ๙๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๏๎ งบประมาณรายจายของหนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ  ฿หຌตัๅง
ปຓนจ านวน  ๐,๓๏๓,๓๑๐,๐์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานการตรวจงินผนดิน รวม ๎๒๎,๔์ํ,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๎๐ํ,๏๒๓,๎์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 

  ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ๎ํ,๐๏๐,๏์์ บาท 

๎. ส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง รวม ๏๏๓,๎๒๐,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๏๏๓,๎๒๐,๕์์ บาท 

๏. ส านักงานคณะกรรมการปງองกัน 

 ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รวม ๑๑ํ,๏๒๐,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๐๓,๒๑๓,๐์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ๏,๓์๓,๑์์ บาท 

๐. ส านักงานคณะกรรมการ 

 สิทธิมนุษยชนหงชาติ รวม ๓๐,๓๎ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๓๐,๓๎ํ,๎์์ บาท 

๑. ส านักงานผูຌตรวจการผนดิน รวม ํํ๎,์๓๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ํํ๎,์๓๕,๒์์ บาท 

๒. ส านักงานอัยการสูงสุด รวม ๏,๏๕๕,๑๎๎,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุล 

  ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๏,๏ํ๕,๐๓๎,๔์์ บาท 

 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 

  ละกระบวนการยุติธรรม  ๔์,์๐๕,๑์์ บาท 

้หนา   ๙๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๏๏ งบประมาณรายจายขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ฿หຌตัๅงปຓนจ านวน  
๑๐,ํํ๎,๒์๏,๏์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบพิศษ รวม ๎๒,๏๔๑,๏๐๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) กรุงทพมหานคร รวม ๎๐,๐๒๕,๔์๕,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๐,๐๒๕,๔์๕,ํ์์ บาท 

 (๎) มืองพัทยา รวม ํ,๕ํ๑,๑๏๑,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ,๕ํ๑,๑๏๑,๓์์ บาท 

๎. องค์การบริหารสวนจังหวัด รวม ๎๓,๓๎๓,๎๑๔,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดกระบีไ รวม ํ๕๒,๐์๎,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๕๒,๐์๎,ํ์์ บาท 

 (๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี รวม ๏๏์,๏์ํ,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏๏์,๏์ํ,๔์์ บาท 

 (๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม ๒๔ํ,๎๓์,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๔ํ,๎๓์,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๐๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดก าพงพชร รวม ๎๏๐,๔์๕,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๏๐,๔์๕,๓์์ บาท 

 (๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดขอนกน รวม ํ,์๎ํ,์๔์,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ,์๎ํ,์๔์,๏์์ บาท 

 (๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี รวม ํ๒๒,๏๑๔,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๒๒,๏๑๔,๎์์ บาท 

 (๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดฉะชิงทรา รวม ๎๐๑,๎๔๓,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๐๑,๎๔๓,๔์์ บาท 

 (๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรี รวม ๒๐๐,๓๐์,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๐๐,๓๐์,๑์์ บาท 

 (๕) องค์การบริหารสวนจังหวัดชัยนาท รวม ํ๕๎,๐๔๑,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๕๎,๐๔๑,๑์์ บาท 

้หนา   ๑๐๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ์) องค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รวม ๕๒๎,๑๔๔,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๕๒๎,๑๔๔,๕์์ บาท 

 (ํํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดชุมพร รวม ๎๑๕,๒๒๐,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๑๕,๒๒๐,๑์์ บาท 

 (ํ๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดชียงราย รวม ๐๑๏,๏๎๏,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๐๑๏,๏๎๏,๒์์ บาท 

 (ํ๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดชียง฿หม รวม ๒๏๎,๒ํ๑,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๏๎,๒ํ๑,๔์์ บาท 

 (ํ๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดตรัง รวม ํ๕๔,ํ๓๏,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๕๔,ํ๓๏,๎์์ บาท 

 (ํ๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดตราด รวม ํ๎๎,๔์๑,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๎๎,๔์๑,๓์์ บาท 

้หนา   ๑๐๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดตาก รวม ๎๐๕,๎๓๓,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๐๕,๎๓๓,๔์์ บาท 

 (ํ๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดนครนายก รวม ํํ๐,๓์๎,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํํ๐,๓์๎,๒์์ บาท 

 (ํ๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม รวม ๎๎๔,๓๏๐,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๎๔,๓๏๐,๏์์ บาท 

 (ํ๕) องค์การบริหารสวนจังหวัดนครพนม รวม ๎๔๒,๑๏๎,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๔๒,๑๏๎,๏์์ บาท 

 (๎์) องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา รวม ๎,๎๑๑,๎๓๑,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎,๎๑๑,๎๓๑,๏์์ บาท 

 (๎ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑ํ๕,๔๕ํ,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๑ํ๕,๔๕ํ,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๐๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค์ รวม ๏๏๓,๏๐๒,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏๏๓,๏๐๒,๐์์ บาท 

 (๎๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี รวม ๒๕๎,๒๐๕,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๕๎,๒๐๕,๑์์ บาท 

 (๎๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส รวม ๎์ํ,๑๓๕,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎์ํ,๑๓๕,๓์์ บาท 

 (๎๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดนาน รวม ๎๐๕,๎ํ๐,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๐๕,๎ํ๐,ํ์์ บาท 

 (๎๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ รวม ๎ํ๏,๓๔๎,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎ํ๏,๓๔๎,๒์์ บาท 

 (๎๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย์ รวม ๑๑ํ,๒๔๔,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๑๑ํ,๒๔๔,๐์์ บาท 

้หนา   ๑๐๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี รวม ๎๐๒,๏๕๎,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๐๒,๏๕๎,๕์์ บาท 

 (๎๕) องค์การบริหารสวนจังหวัด 

  ประจวบคีรีขันธ์ รวม ๎์๐,๐๑์,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎์๐,๐๑์,๒์์ บาท 

 (๏์) องค์การบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี รวม ๎๓๎,๐๎๒,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๓๎,๐๎๒,๔์์ บาท 

 (๏ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดปัตตานี รวม ๎๎๓,๕๎๒,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๎๓,๕๎๒,๎์์ บาท 

 (๏๎) องค์การบริหารสวนจังหวัด 

  พระนครศรีอยุธยา รวม ๎๒๐,๏๒๐,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๒๐,๏๒๐,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๐๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดพะยา รวม ๎๏๎,ํ๏๔,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๏๎,ํ๏๔,๑์์ บาท 

 (๏๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดพังงา รวม ๎์๑,๎๑ํ,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎์๑,๎๑ํ,๑์์ บาท 

 (๏๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดพัทลุง รวม ๏์๑,๐๑๔,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏์๑,๐๑๔,๒์์ บาท 

 (๏๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดพิจิตร รวม ๎๒๓,๏๎๏,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๒๓,๏๎๏,๎์์ บาท 

 (๏๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุลก รวม ๏๏๔,ํ๔๕,์์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏๏๔,ํ๔๕,์์์ บาท 

 (๏๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดพชรบุรี รวม ํ๐๔,์์์,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๐๔,์์์,๏์์ บาท 

้หนา   ๑๐๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏๕) องค์การบริหารสวนจังหวัดพชรบูรณ์ รวม ๏์ํ,๒๓๎,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏์ํ,๒๓๎,๑์์ บาท 

 (๐์) องค์การบริหารสวนจังหวัดพร รวม ๏์์,๔๎๔,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏์์,๔๎๔,๕์์ บาท 

 (๐ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดภูกใต รวม ํ๔๏,๔๕๔,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๔๏,๔๕๔,๔์์ บาท 

 (๐๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม รวม ๓๓๑,์๒๓,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๓๓๑,์๒๓,๓์์ บาท 

 (๐๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร รวม ํ๔๏,๏์๐,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๔๏,๏์๐,๑์์ บาท 

 (๐๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดมฮองสอน รวม ํ๔๏,๒๏๑,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๔๏,๒๏๑,๎์์ บาท 

้หนา   ๑๐๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดยสธร รวม ๎๓ํ,ํ๑๐,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
    สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๓ํ,ํ๑๐,๎์์ บาท 

 (๐๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา รวม ํ๒๕,์๓๎,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๒๕,์๓๎,๒์์ บาท 

 (๐๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดรຌอยอใด รวม ๒๒๑,๏์๔,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๒๑,๏์๔,๐์์ บาท 

 (๐๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดระนอง รวม ๕์,๒๑๎,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๕์,๒๑๎,๓์์ บาท 

 (๐๕) องค์การบริหารสวนจังหวัดระยอง รวม ๑๐๑,๑์๐,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๑๐๑,๑์๐,๎์์ บาท 

 (๑์) องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรี รวม ๎์๑,๔๓๎,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎์๑,๔๓๎,๎์์ บาท 

้หนา   ๑๐๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวม ๎๎๑,์๔๕,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๎๑,์๔๕,๏์์ บาท 

 (๑๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดล าปาง รวม ๏ํ๎,ํ๓๑,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏ํ๎,ํ๓๑,๒์์ บาท 

 (๑๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดล าพูน รวม ๎๏๑,ํํ๑,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๏๑,ํํ๑,๒์์ บาท 

 (๑๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดลย รวม ๏๑์,๏๑๎,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏๑์,๏๑๎,๏์์ บาท 

 (๑๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดศรีสะกษ รวม ํ,๏๏๒,๏์๏,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ,๏๏๒,๏์๏,๎์์ บาท 

 (๑๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร รวม ๑๒ํ,๓๓ํ,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๑๒ํ,๓๓ํ,ํ์์ บาท 
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 (๑๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลา รวม ๏ํ์,๕๑๎,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๏ํ์,๕๑๎,๐์์ บาท 

 (๑๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดสตูล รวม ํ๒๒,๔ํํ,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๒๒,๔ํํ,๐์์ บาท 

 (๑๕) องค์การบริหารสวนจังหวัด 

  สมุทรปราการ รวม ํ๒๏,๓๕๐,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๒๏,๓๕๐,ํ์์ บาท 

 (๒์) องค์การบริหารสวนจังหวัด 

  สมุทรสงคราม รวม ํํ์,ํ๔๎,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํํ์,ํ๔๎,๑์์ บาท 

 (๒ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัด 

  สมุทรสาคร รวม ํ๓์,๑ํ๓,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๓์,๑ํ๓,๐์์ บาท 

 (๒๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดสระกຌว รวม ๐๏์,๒์๎,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 
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   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๐๏์,๒์๎,๓์์ บาท 

 (๒๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวม ํ๔๕,๕์๏,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๔๕,๕์๏,๏์์ บาท 

 (๒๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดสิงห์บุรี รวม ํ๎๕,๐๕ํ,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๎๕,๐๕ํ,๐์์ บาท 

 (๒๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดสุขทัย รวม ๎๏๐,๎๎๐,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๏๐,๎๎๐,๕์์ บาท 

 (๒๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๎๑๓,๓๑๑,์์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๑๓,๓๑๑,์์์ บาท 

 (๒๓) องค์การบริหารสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม ๐๐๕,๔๕๏,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๐๐๕,๔๕๏,๒์์ บาท 
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 (๒๔) องค์การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์ รวม ๐๑๎,๐๔๏,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๐๑๎,๐๔๏,ํ์์ บาท 

 (๒๕) องค์การบริหารสวนจังหวัดหนองคาย รวม ๎๐๏,์๓๎,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๐๏,์๓๎,๕์์ บาท 

 (๓์) องค์การบริหารสวนจังหวัดหนองบัวล าภู รวม ๎๎๔,์๕๒,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๎๔,์๕๒,๐์์ บาท 

 (๓ํ) องค์การบริหารสวนจังหวัดอางทอง รวม ํ๐๒,๔๏๓,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๐๒,๔๏๓,๕์์ บาท 

 (๓๎) องค์การบริหารสวนจังหวัดอ านาจจริญ รวม ํ๓๏,๏์๕,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๓๏,๏์๕,๔์์ บาท 

 (๓๏) องค์การบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี รวม ๒๐ํ,๏๔๑,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๒๐ํ,๏๔๑,๎์์ บาท 
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 (๓๐) องค์การบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม ๎๏๎,๒๎๒,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๎๏๎,๒๎๒,๏์์ บาท 

 (๓๑) องค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี รวม ํ๒๒,๔๐ํ,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ํ๒๒,๔๐ํ,๏์์ บาท 

 (๓๒) องค์การบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๕๓๓,ํ๕๎,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ผนงานยุทธศาสตร์ 
   สงสริมการกระจาย 

   อ านาจ฿หຌกองค์กร 

   ปกครองสวนทຌองถิไน  ๕๓๓,ํ๕๎,๕์์ บาท 

มาตรา ๏๐ งบประมาณรายจ ายของหน วยงานอืไ นของรั ฐ   ฿หຌ ตัๅ ง ปຓ นจ านวน  
๏์๐,๓๒ํ,๎์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักงานคณะกรรมการการขงขันทางการคຌา รวม ํ๐๎,๓๓๏,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐาน 

  ดຌานการสรຌางความสามารถ 

  ฿นการขงขัน  ํ๐๎,๓๓๏,๓์์ บาท 

๎. ส านักงานสภากษตรกรหงชาติ รวม ํ๒ํ,๕๔๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางอกาส 

  ละความสมอภาคทางสังคม  ํ๒ํ,๕๔๓,๑์์ บาท 

มาตรา ๏๑ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ข อ ง ส ภ า ก า ช า ด เ ท ย   ฿ หຌ ตัๅ ง  ปຓ น จ า น ว น 
ํ์,๒ํ๕,ํ๒๎,๕์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. สภากาชาดเทย รวม ํ์,๒ํ๕,ํ๒๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย 

  ละพัฒนานวัตกรรม  ํ,๔๕๏,์์์ บาท 
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่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎) ผนงานยุทธศาสตร์ 
  สริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี  ํ์,๒ํ๓,๎๒๕,๕์์ บาท 

มาตรา ๏๒ งบประมาณรายจายของสวนราชการ฿นพระองค์   ฿หຌตัๅ ง ปຓนจ านวน  
๓,๒๔๑,๎๔๎,๔์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. สวนราชการ฿นพระองค์ รวม ๓,๒๔๑,๎๔๎,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง  ๓,๒๔๑,๎๔๎,๔์์ บาท 

หมวด  ๐ 

งบประมาณรายจายบรูณาการ 
 

 

มาตรา ๏๓ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการขับคลืไอนการกຌเขปัญหา
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  
ํ์,๒๐ํ,๕ํ์,๏์์  บาท  จ านกดังนีๅ  

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรีละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎,๎๒๎,๏๏๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมประชาสัมพันธ์  ๎๓,์๒์,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  ๑์,๒๓๕,๑์์ บาท 

 (๏) ส านักงานสภาความมัไนคงหงชาติ  ๔๑,ํ์์,๎์์ บาท 

 (๐) กองอ านวยการรักษาความมัไนคง 
  ภาย฿นราชอาณาจักร  ๎,์๕๕,๐๕๎,๐์์ บาท 

๎. กระทรวงกลาหม รวม ํ,๑๒์,๐๒๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กองทัพบก  ๓๒๕,๎๓๓,ํ์์ บาท 

 (๎) กองทัพรือ  ๓ํ๒,๕๎๏,๓์์ บาท 

 (๏) กองทัพอากาศ  ๔,๕๑์,๎์์ บาท 

 (๐) กองบัญชาการกองทัพเทย  ๒๑,๏ํ๑,๎์์ บาท 

๏. กระทรวงการตางประทศ รวม ๏์,๔๓๓,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ  ๏์,๔๓๓,๔์์ บาท 

๐. กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 

 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๒๒,๕๒๔,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพลศึกษา  ๒์,๕๒๔,๎์์ บาท 
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 (๎) องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

  พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
  (องค์การมหาชน)  ๒,์์์,์์์ บาท 

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ํ๔๐,๏๕๓,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

  ละความมัไนคงของมนุษย์  ํ๏๕,๒๎์,์์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ  ๐๐,๓๓๓,๎์์ บาท 

๒. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
 วิจัยละนวัตกรรม รวม ๎๎๎,๐๑๓,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ๕๔,๓๕๐,๕์์ บาท 

 (๎) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ํ๔,๎์์,์์์ บาท 

 (๏) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ๑์,๒์๏,๐์์ บาท 

 (๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ๑๏,๎์๕,์์์ บาท 

 (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ํ,๒๑์,์์์ บาท 

๓. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ํ๑๒,์๒๔,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์  ํ๐,๕ํํ,๓์์ บาท 

 (๎) กรมการขຌาว  ๎์,๐๒๏,๐์์ บาท 

 (๏) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ํ๓,๔์๎,์์์ บาท 

 (๐) กรมประมง  ๎๎,๐๎๐,๐์์ บาท 

 (๑) กรมปศุสัตว ์  ๎๎,์๓๎,๒์์ บาท 

 (๒) กรมพัฒนาทีไดิน  ํ๒,๐๒๑,๔์์ บาท 

 (๓) กรมวิชาการกษตร  ๎๐,ํ๐ํ,๎์์ บาท 

 (๔) กรมสงสริมการกษตร  ํ๓,๓๔๓,๐์์ บาท 

๔. กระทรวงคมนาคม รวม ๐๕๒,๏๎ํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมทางหลวงชนบท  ๐๕๒,๏๎ํ,์์์ บาท 

๕. กระทรวงพาณิชย์ รวม ๓,๔๓๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๓,๔๓๐,๔์์ บาท 

ํ์. กระทรวงมหาดเทย รวม ๎,๔ํ๏,๒๓๑,๐์์ บาท คือ 

้หนา   ๑๑๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) กรมการปกครอง  ๕๕๐,์ํ๐,๐์์ บาท 

 (๎) กรมทีไดิน  ๑ํ,์๏๐,๏์์ บาท 

 (๏) กรมยธาธิการละผังมือง  ํ,๓๒๔,๒๎๒,๓์์ บาท 

ํํ. กระทรวงยุติธรรม รวม ๑๕,๐๓๑,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๎๑,๎๕์,์์์ บาท 

 (๎) กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ  ๒,๔๕๎,๏์์ บาท 

 (๏) กรมคุมประพฤติ  ๒,๓๐์,๏์์ บาท 

 (๐) กรมบังคับคดี  ํ,๎๕์,๔์์ บาท 

 (๑) กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน  ๎,๕๐๐,์์์ บาท 

 (๒) กรมราชทัณฑ์  ๏,๔๔๒,ํ์์ บาท 

 (๓) กรมสอบสวนคดีพิศษ  ๎,๕๏๒,์์์ บาท 

 (๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ๕,๐๕๒,๎์์ บาท 

ํ๎. กระทรวงรงงาน รวม ํ๎,์๐์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ํ๎,์๐์,์์์ บาท 

ํ๏. กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๓๕,ํ๔๕,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๏๓,๔๎๕,์์์ บาท 

 (๎) กรมการศาสนา  ๏,๎๑๎,๎์์ บาท 

 (๏) กรมศิลปากร  ๏๎,ํ๑์,์์์ บาท 

 (๐) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  ๑,๕๑๔,๎์์ บาท 

ํ๐. กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๔์๒,๔์์,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ํ๐๒,ํ๏๑,๕์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัๅนพืๅนฐาน ๑๒๎,๔๑ํ,๏์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๕๓,๔ํ๏,๐์์ บาท 

ํ๑. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๑ํ,์์๑,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑ํ,์์๑,๐์์ บาท 

ํ๒. สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวง  หรือทบวง รวม ํ,๔๏ํ,๏๔๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ศูนย์อ านวยการบริหาร 

  จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  ํ,๏๏ํ,๕๐๎,๕์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ  ํ,์์๓,์์์ บาท 

้หนา   ๑๑๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) ส านักงานต ารวจหงชาติ  ๎๑๒,ํ๏์,๎์์ บาท 

 (๐) ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ  ๎๐๎,๏์๓,๒์์ บาท 

ํ๓. หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ รวม ๑๓๏,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการ 

  สิทธิมนุษยชนหงชาติ  ๑๓๏,์์์ บาท 

มาตรา ๏๔ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก  
฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน ํ๒,์๏๒,๑ํ๐,๓์์  บาท   
จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรีละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๑๓,๏์๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  ๎๔,๑์์,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

  ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ํ๕,๐๑๏,๒์์ บาท 

 (๏) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
  (องค์การมหาชน)  ๕,๏๐๕,๏์์ บาท 

๎. กระทรวงกลาหม รวม ๓๏๐,๔์๏,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) กองทัพรือ  ๓๏๐,๔์๏,ํ์์ บาท 

๏. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
 วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ,๏๎๒,๐๕๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๐,๕๎์,์์์ บาท 

 (๎) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ๎ํ,์์์,์์์ บาท 

 (๏) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลตะวันออก  ๒๔,๑์์,์์์ บาท 

 (๐) มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์  ๑์,์์์,์์์ บาท 

 (๑) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  พระจอมกลຌาพระนครหนือ  ๎ํ,์์์,์์์ บาท 

 (๒) มหาวิทยาลัยบูรพา  ๐๎,๔์๓,๓์์ บาท 

 (๓) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงชาติ  ํ,ํ์๓,๕๐๓,๔์์ บาท 

้หนา   ๑๑๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๔) ส านักงานพัฒนาทคนลยี 
  อวกาศละภูมิสารสนทศ  (องค์การมหาชน)  ํ์,๏๎๎,์์์ บาท 

๐. กระทรวงคมนาคม รวม ํ์,๓๏๐,๓ํํ,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมทางหลวง  ๕,๑๔๒,๓๎๕,๎์์ บาท 

 (๎) กรมทางหลวงชนบท  ํ,ํ๏๐,๎๑๓,ํ์์ บาท 

 (๏) ส านักงานนยบาย 

  ละผนการขนสงละจราจร  ํ๏,๓๎๑,์์์ บาท 

๑. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงดิจิทัล 

 พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ๏๐๔,๒๕ํ,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ๏๐๔,๒๕ํ,๒์์ บาท 

๒. กระทรวงมหาดเทย รวม ๐๑๎,๓๎๔,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการปกครอง  ํ๏,๐์์,์์์ บาท 

 (๎) กรมยธาธิการละผังมือง  ๐๏๕,๏๎๔,ํ์์ บาท 

๓. กระทรวงรงงาน รวม ๕ํ,๑ํ๑,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการจัดหางาน  ๑,๔๒๑,๎์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๔๑,๒๑์,์์์ บาท 

๔. กระทรวงศึกษาธิการ รวม ํ๎๑,๔๐๓,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ๎๑,๕๑๏,๕์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๕๕,๔๕๏,๎์์ บาท 

๕. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๎๐์,๏๑์,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๎๎๔,์๐๐,ํ์์ บาท 

 (๎) กรมควบคุมรค  ํ๎,๏์๒,์์์ บาท 

ํ์. สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 กระทรวง  หรือทบวง  ละหนวยงานภาย฿ตຌ 
 การควบคุมดูลของนายกรัฐมนตรี รวม ๐๑๒,๏ํ์,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานต ารวจหงชาติ  ๎์,๎๑์,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  นยบายขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก  ๐๏๒,์๒์,๕์์ บาท 

้หนา   ๑๑๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํํ. รัฐวิสาหกิจ รวม ํ,๐๒๓,๓๑๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) การประปาสวนภูมิภาค  ํ,์ํ์,๏๔๓,๒์์ บาท 

 (๎) การรถเฟหงประทศเทย  ๐๑๏,๓๐๕,๏์์ บาท 

 (๏) สถาบันการบินพลรือน  ๏,๒๎์,์์์ บาท 

มาตรา ๏๕ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการจัดการมลพิษละสิไงวดลຌอม  
฿หຌตัๅ งปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน ๐์๑ ,๑๏์ ,ํ์์  บาท   
จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๔,๎๐๑,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมประชาสัมพันธ์  ๔,๎๐๑,์์์ บาท 

๎. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๑๐,๒๔๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพัฒนาทีไดิน  ๏๔,๕๕๐,์์์ บาท 

 (๎) กรมสงสริมการกษตร  ํ๑,๒๔๔,์์์ บาท 

๏. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ละสิไงวดลຌอม รวม ๎๐์,๏๓๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม  ๔ํ,๎์๕,๔์์ บาท 

 (๎) กรมควบคุมมลพิษ  ๏๎,๎๐๑,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง  ๓๐,๓๏๏,๓์์ บาท 

 (๐) กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม  ๑๎,ํ๔๒,์์์ บาท 

๐. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๓๒,๕๏๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๏๒,๕๒๑,๓์์ บาท 

 (๎) กรมควบคุมรค  ํ์,๒๎๒,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมอนามัย  ๎๕,๏๐๎,๔์์ บาท 

๑. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๎๑,๎๕๏,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมรงงานอุตสาหกรรม  ํํ,๓ํ๏,๕์์ บาท 

 (๎) กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร  ํ๏,๑๔์,์์์ บาท 

มาตรา ๐์ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการตอตຌานการทุจริตละประพฤติ
มิชอบ  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  ๕๑๓,์๐๑,ํ์์  บาท  
จ านกดังนีๅ 

้หนา   ๑๑๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม ํ๕,๐๏๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมประชาสัมพันธ์  ํ๐,๐๏์,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๑,์์๒,๕์์ บาท 

๎. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวง 
 การทองทีไยวละกีฬา รวม ํ,๑์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

  พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
  (องค์การมหาชน)  ํ,๑์์,์์์ บาท 

๏. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ํ๓,๓๐๕,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมกิจการดใกละยาวชน  ํ๑,๑๓๏,๒์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ  ๎,ํ๓๑,๐์์ บาท 

๐. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
 วิจัยละนวัตกรรม รวม ํ,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ํ,์์์,์์์ บาท 

๑. กระทรวงคมนาคม รวม ๎,๎๒๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ๎,๎๒๐,๔์์ บาท 

๒. กระทรวงพาณิชย์ รวม ๎,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๎,์์์,์์์ บาท 

๓. กระทรวงมหาดเทย รวม ๑๑,๑๒๎,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย  ๐๎,๔์๐,๐์์ บาท 

 (๎) กรมการพัฒนาชุมชน  ํ์,๓๐๒,๎์์ บาท 

 (๏) กรมทีไดิน  ๎,์ํํ,๒์์ บาท 

๔. กระทรวงยุติธรรม รวม ๎,๔๒๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๎,๔๒๕,๒์์ บาท 

๕. กระทรวงรงงาน รวม ๏,ํ๔๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงรงงาน  ๏,ํ๔๒,๎์์ บาท 

้หนา   ๑๒๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ์. กระทรวงวัฒนธรรมละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ์,๔์๐,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๒๕์,์์์ บาท 

 (๎) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ๒,์๎๔,ํ์์ บาท 

 (๏) ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  ๐,์๔๒,์์์ บาท 

ํํ. กระทรวงศึกษาธิการ รวม ํ๓์,ํํํ,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๑,๕๑์,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ํ๑๐,์๏๒,์์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ํ์,ํ๎๑,๔์์ บาท 

ํ๎. กระทรวงสาธารณสุข รวม ํ๏,๐ํ๎,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ํ๎,๎๓๒,๕์์ บาท 

 (๎) กรมอนามัย  ํ,ํ๏๑,๒์์ บาท 

ํ๏. สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 กระทรวง  หรือทบวง รวม ๑ํ,๎๎๕,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ  ๐๕,๑๔๕,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานปງองกันละปราบปราม 

  การฟอกงิน  ํ,๒๐์,์์์ บาท 

ํ๐. หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ รวม ๒์๑,๕ํ๕,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานการตรวจงินผนดิน  ํ๓ํ,๕๓๔,๔์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปราม 

  การทุจริตหงชาติ  ๐๏๏,๕๐์,๎์์ บาท 

มาตรา ๐ํ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการตรียมความพรຌอมพืไอรองรับ 

สังคมสูงวัย  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  ๔๒๏,๔๐๒,๔์์  บาท   
จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๒,์์๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมประชาสัมพันธ์  ๒,์์๔,๏์์ บาท 

้หนา   ๑๒๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๎. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ๎๕๕,๑๕๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมกิจการผูຌสูงอายุ  ๎๕๕,๑๕๕,๎์์ บาท 

๏. กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๐๎,๐๒๔,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ํ,๕๔๓,ํ์์ บาท 

 (๎) มหาวิทยาลัยมหิดล  ํ๔๎,๐๏๐,์์์ บาท 

 (๏) ศูนย์ความปຓนลิศดຌานชีววิทยาศาสตร์  
  (องค์การมหาชน)  ๑๔,์๐๓,๓์์ บาท 

๐. กระทรวงรงงาน รวม ๐๑,ํ๔๓,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการจัดหางาน  ํ๔,๑๐์,๔์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๎๎,ํ๐์,์์์ บาท 

 (๏) กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน  ๐,๑์๒,๕์์ บาท 

๑. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๎๏๔,๒๏๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๔์,๕๑๑,๏์์ บาท 

 (๎) กรมการพทย์  ๎์,๏๎๓,๕์์ บาท 

 (๏) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๐,๎๏๓,๑์์ บาท 

 (๐) กรมอนามัย  ํ๏๏,ํํ๐,ํ์์ บาท 

๒. สภากาชาดเทย รวม ๏ํ,๕๐๔,์์์ บาท คือ 

 (ํ) สภากาชาดเทย  ๏ํ,๕๐๔,์์์ บาท 

มาตรา ๐๎ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า   
฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  ๑๔,๓๕๒,๎ํ๏,ํ์์  บาท   
จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๑ํ๔,๕ํ๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ  ๑ํ๔,๕ํ๒,๓์์ บาท 

๎. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม รวม ํ๔๒,๐๎๒,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ า 
  (องค์การมหาชน)  ํ๔๒,๐๎๒,๕์์ บาท 

้หนา   ๑๒๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๏. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๐ํ,์๏๏,๑๓์,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมชลประทาน  ๐์,๑๒๎,๔๎๓,๎์์ บาท 

 (๎) กรมปศุสัตว์  ๑,๓์๕,๑์์ บาท 

 (๏) กรมฝนหลวงละการบินกษตร  ๐๑๎,๐๐๏,๒์์ บาท 

 (๐) กรมพัฒนาทีไดิน  ํ๎,๑๕์,์์์ บาท 

๐. กระทรวงคมนาคม รวม ๎๓ํ,์๒์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมจຌาทา  ๎๓ํ,์๒์,์์์ บาท 

๑. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ๔ํ,์๕๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมอุตุนิยมวิทยา  ๔ํ,์๕๎,์์์ บาท 

๒. กระทรวงทรัพยากร 

 ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวม ๐,๒๕๐,๐๑์,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 

  ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ๕๓,ํ๎ํ,๐์์ บาท 

 (๎) กรมควบคุมมลพิษ  ํ๐,์๕๒,์์์ บาท 

 (๏) กรมทรัพยากรนๅ า  ๏,ํํ๑,๔๑๒,๒์์ บาท 

 (๐) กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล  ํ,๏๐์,์๕๔,๏์์ บาท 

 (๑) กรมปຆาเมຌ  ๑,๎๒๑,์์์ บาท 

 (๒) กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ํ๎๎,์ํ๎,๕์์ บาท 

๓. กระทรวงมหาดเทย รวม ํ์,๑๔๒,๑๕๏,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมยธาธิการละผังมือง  ํ์,๑๔๒,๑๕๏,๕์์ บาท 

๔. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๎,๔๔๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมอนามัย  ๎,๔๔๎,์์์ บาท 

๕. รัฐวิสาหกิจ รวม ํ,๐๎ํ,๎๎ํ,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) การประปาสวนภูมิภาค  ํ,ํํ๒,๏๐ํ,ํ์์ บาท 

 (๎) องค์การจัดการนๅ าสีย  ๏์๐,๔๔์,์์์ บาท 

มาตรา ๐๏ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการปງองกัน  ปราบปราม   
ละบ าบัดรักษาผูຌติดยาสพติด  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ ปຓนจ านวน  
๑,๎๕๕,๑๕ํ,๎์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๎์๒,ํํ๑,๑์์ บาท คือ 

้หนา   ๑๒๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) กองอ านวยการรักษาความมัไนคง 
  ภาย฿นราชอาณาจักร  ๎์๒,ํํ๑,๑์์ บาท 

๎. กระทรวงกลาหม รวม ๏ํ๕,๒๒๑,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาหม  ๎,๓๔๔,๎์์ บาท 

 (๎) กองทัพบก  ๎ํ๏,๔๒์,์์์ บาท 

 (๏) กองทัพรือ  ๐๓,๒๓ํ,๏์์ บาท 

 (๐) กองทัพอากาศ  ํ๕,๓๑๎,๏์์ บาท 

 (๑) กองบัญชาการกองทัพเทย  ๏๑,๑๕๏,๐์์ บาท 

๏. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ํ์,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมกิจการดใกละยาวชน  ํ์,์์์,์์์ บาท 

๐. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
 วิจัยละนวัตกรรม รวม ๒,๑์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม   ๒,๑์์,์์์ บาท 

๑. กระทรวงมหาดเทย รวม ํ๔๑,๕๎๐,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย  ๎๎,๑ํ๐,๐์์ บาท 

 (๎) กรมการปกครอง  ํ๏๒,๒๎๕,๎์์ บาท 

 (๏) กรมการพัฒนาชุมชน  ๎๒,๓๔์,๐์์ บาท 

๒. กระทรวงยุติธรรม รวม ๎,๏๎ํ,๐๎๓,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมคุมประพฤติ  ๏๓๎,๏๓๎,๕์์ บาท 

 (๎) กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน  ํ๓,๑๏๎,๏์์ บาท 

 (๏) กรมราชทัณฑ์  ๓๕,๒๒๔,๕์์ บาท 

 (๐) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปรามยาสพติด  ํ,๔๑ํ,๔๑๏,ํ์์ บาท 

๓. กระทรวงรงงาน รวม ๏๏,๓์ํ,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงรงงาน  ๎์,๐๒๏,๔์์ บาท 

 (๎) กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน  ํ๏,๎๏๓,๑์์ บาท 

้หนา   ๑๒๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๔. กระทรวงศึกษาธิการ รวม ํ๕๕,๕ํ๑,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๎๑,์๕์,๒์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ํ๐ํ,๑๕๐,ํ์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๏๏,๎๏์,๒์์ บาท 

๕. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๕๑,์๔๏,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๐๎๒,๏๑๏,๏์์ บาท 

 (๎) กรมการพทย์  ๎๎๕,ํ๏๎,๕์์ บาท 

 (๏) กรมวิทยาศาสตร์การพทย์  ํ๎๐,๔๔ํ,๑์์ บาท 

 (๐) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๒,๕ํ๓,๑์์ บาท 

 (๑) กรมสุขภาพจิต  ํ๔๏,๕๓๒,๔์์ บาท 

 (๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ๎๏,๔๎ํ,๔์์ บาท 

ํ์. สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 กระทรวง  หรือทบวง รวม ํ,์๎ํ,๎๑๔,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานต ารวจหงชาติ  ํ,์์๑,๓๓๓,ํ์์ บาท 

 (๎) ส านักงานปງองกันละปราบปราม 

  การฟอกงิน  ํ๑,๐๔ํ,๔์์ บาท 

มาตรา ๐๐ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ละการรียนรูຌ  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรบังบประมาณ  ปຓนจ านวน  ํ,๏์๑,๎๑ํ,๐์์  บาท   
จ านกดังนีๅ 

ํ. หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ํ๕,๒์ํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ๕,๒์ํ,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ  
  (องค์การมหาชน)  ํ์,์์์,์์์ บาท 

๎. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
 วิจัยละนวัตกรรม รวม ํ๔๑,๔๒๕,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๎์,๒๐์,์์์ บาท 

 (๎) มหาวิทยาลัยนครพนม  ๎๓,๒๒๎,๏์์ บาท 

 (๏) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ๓,๑๑์,์์์ บาท 

้หนา   ๑๒๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๐) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ํ๔,๔๓์,์์์ บาท 

 (๑) สถาบันทคนลยีปทุมวัน  ๓,๔๎ํ,์์์ บาท 

 (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงพชร  ๐,๒๎์,์์์ บาท 

 (๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ๏,๏๏๑,์์์ บาท 

 (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ๑,๑๑๒,์์์ บาท 

 (๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี  ํ,๔์์,์์์ บาท 

 (ํ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต  ๔,์์์,์์์ บาท 

 (ํํ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ํ๓,๑์๐,๔์์ บาท 

 (ํ๎) มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด  ๒,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๏) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ํ,๎์์,์์์ บาท 

 (ํ๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ  ๒,๑์์,์์์ บาท 

 (ํ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ๑,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ํ๎,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ๏,๑์์,์์์ บาท 

 (ํ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ๑,ํํ๕,๐์์ บาท 

 (ํ๕) มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรตันกสนิทร์ ๎์,์์์,์์์ บาท 

 (๎์) มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย  ๎์์,์์์ บาท 

 (๎ํ) มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน  ๎,๕๕ํ,๎์์ บาท 

๏. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงดิจิทัล 

 พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ํ๕,์์๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ํ๕,์์๎,์์์ บาท 

๐. กระทรวงมหาดเทย รวม ๏์,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ๏์,์์์,์์์ บาท 

๑. กระทรวงศึกษาธิการละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ,์๑์,๓๓๔,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๕๕,๎๑ํ,๒์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๓๏๎,๎๏๐,ํ์์ บาท 

 (๏) สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยี  ๎ํ๕,๎๕๏,์์์ บาท 

้หนา   ๑๒๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๐๑ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาดຌานคมนาคม 

ละระบบลจิสติกส์  ฿หຌตัๅ ง ปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  
๕๑,๏๓๐,๕๓๒,๕์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๕,ํ๏๕,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจ 

  ละสังคมหงชาติ  ๕,ํ๏๕,๐์์ บาท 

๎. กระทรวงกลาหม รวม ํ๑,ํ๑๔,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาหม  ํ๑,ํ๑๔,์์์ บาท 

๏. กระทรวงการคลัง รวม ๎๎,๑๒๐,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมศุลกากร  ๎๎,๑๒๐,๕์์ บาท 

๐. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม รวม ๔๏,๎๒๓,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงชาติ  ๓๕,๎์์,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศ 

  ละภูมิสารสนทศ  (องค์การมหาชน)  ๐,์๒๓,์์์ บาท 

๑. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๑๕,๏๒๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมประมง  ํ๔,๔๒๒,๐์์ บาท 

 (๎) กรมปศุสัตว์  ๎๎,๑๒๕,๐์์ บาท 

 (๏) กรมวิชาการกษตร  ๔,๓ํํ,์์์ บาท 

 (๐) ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตร 

  ละอาหารหงชาติ  ๒,๔๒๐,์์์ บาท 

 (๑) ส านักงานศรษฐกิจการกษตร  ๎,๏๑๔,๑์์ บาท 

๒. กระทรวงคมนาคม รวม ๔๕,์๕์,๑๐๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ๎๏,์๓๕,๕์์ บาท 

 (๎) กรมการขนสงทางบก  ํ๎๏,๐ํ๑,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมการขนสงทางราง  ํ๐,๐๓๑,ํ์์ บาท 

 (๐) กรมจຌาทา  ๔๕๕,ํ๒๓,๓์์ บาท 

้หนา   ๑๒๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑) กรมทางหลวง  ๒๑,๒๓๏,์๑๒,์์์ บาท 

 (๒) กรมทางหลวงชนบท  ํ๔,ํํ๔,๏๐๑,๎์์ บาท 

 (๓) กรมทาอากาศยาน  ๐,์๒ํ,๔ํ๓,๑์์ บาท 

 (๔) ส านักงานนยบายละผนการขนสง 
  ละจราจร  ํ๓๓,ํ๕๎,๒์์ บาท 

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ละสิไงวดลຌอม รวม ๎,๒๐๓,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมปຆาเมຌ  ๎,๒๐๓,๔์์ บาท 

๔. กระทรวงพาณิชย์ รวม ๎ํ,๎ํํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ  ๎ํ,๎ํํ,์์์ บาท 

๕. กระทรวงมหาดเทย รวม ๓,๎๎๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการปกครอง  ๓,๎๎๎,์์์ บาท 

ํ์. กระทรวงรงงาน รวม ๎๏,ํ๏๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๎๏,ํ๏๒,์์์ บาท 

ํํ. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๎,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมควบคุมรค  ๎,์์์,์์์ บาท 

ํ๎. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๎๕,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๎๕,์์์,์์์ บาท 

ํ๏. รัฐวิสาหกิจ รวม ๒,์์๕,๓ํ๎,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) การทางพิศษหงประทศเทย  ๏์๕,๑๑๑,๓์์ บาท 

 (๎) การรถเฟฟງาขนสงมวลชนหงประทศเทย  ๏,๑์๐,๔๐์,๒์์ บาท 

 (๏) การรถเฟหงประทศเทย  ๎,์๕๔,๏ํ๒,ํ์์ บาท 

 (๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
  หงประทศเทย  ๕๓,์์์,์์์ บาท 

มาตรา ๐๒ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาผูຌประกอบการ   
ละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสูสากล  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  
ปຓนจ านวน  ํ,๓๏๔,์๐๐,๔์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๑ํ,๑์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
  (องค์การมหาชน)  ๑ํ,๑์์,์์์ บาท 

้หนา   ๑๒๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๎. กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๕๐๒,๏๓๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ํ๐๎,์๐๔,๐์์ บาท 

 (๎) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ํ๒,์๑๎,๑์์ บาท 

 (๏) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ๎,๐ํ๒,๔์์ บาท 

 (๐) สถาบันมาตรวิทยาหงชาติ  ํ๏,๒๏๎,๕์์ บาท 

 (๑) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงชาติ  ๑๎๓,์์์,์์์ บาท 

 (๒) ส านักงานสภานยบาย 

  การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยละนวัตกรรมหงชาติ  ๕,๕์์,์์์ บาท 

 (๓) สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๎,ํ๎๐,์์์ บาท 

 (๔) ส านักงานนวัตกรรมหงชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๎๏๏,๎์์,์์์ บาท 

๏. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๎๎,๕๔๔,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๓,๐๐๑,์์์ บาท 

 (๎) กรมประมง  ๐,๕๐๕,๕์์ บาท 

 (๏) กรมสงสริมการกษตร  ํ์,๑๕๐,์์์ บาท 

๐. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงดิจิทัล 

 พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ๑๎,ํ๏๏,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ๑๎,ํ๏๏,๒์์ บาท 

๑. กระทรวงพาณิชย์ 
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ๔๎,๎๏๑,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ํ๓,๑์์,์์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา  ๒ํ,๒๎๔,๑์์ บาท 

้หนา   ๑๒๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ  ๓๐,๎์๐,๔์์ บาท 

 (๐) สถาบันวิจัยละพัฒนาอัญมณี 
  ละครืไองประดับหงชาติ   
  (องค์การมหาชน)  ๎๔,๕์ํ,๕์์ บาท 

๒. กระทรวงยุติธรรม รวม ๏,๏๔ํ,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมบังคับคดี  ๏,๏๔ํ,๎์์ บาท 

๓. กระทรวงรงงาน รวม ๐๎,ํ๕๓,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๐๎,ํ๕๓,๐์์ บาท 

๔. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๏,๓๎๑,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ๏,๓๎๑,๑์์ บาท 

๕. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๐ํํ,๑์๔,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมรงงานอุตสาหกรรม  ํํ,๑์๔,๐์์ บาท 

 (๎) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๐์์,์์์,์์์ บาท 

ํ์. รัฐวิสาหกิจ รวม ๎๎,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
  หงประทศเทย  ๎๎,์์์,์์์ บาท 

มาตรา ๐๓ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ  
฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน ๒,๕๎์,๕์๔,๕์์  บาท  จ านก
ดังนีๅ 

ํ. กระทรวงการคลัง รวม ๎ํ๐,๔๒๑,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมศุลกากร  ๎ํ๐,๔๒๑,๒์์ บาท 

๎. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๏๐,์๏๓,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมประมง  ํ๒,๒๏๒,๔์์ บาท 

 (๎) กรมปศุสัตว์  ํ์,๐๓๓,๕์์ บาท 

 (๏) กรมวิชาการกษตร  ๒,๕๎๎,๔์์ บาท 

๏. กระทรวงคมนาคม รวม ๑,๎๕๎,๓๔๕,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการขนสงทางบก  ํ๑๕,ํ๕๏,์์์ บาท 

 (๎) กรมทางหลวง  ๏,๔์๐,๑ํ๕,ํ์์ บาท 

้หนา   ๑๓๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) กรมทางหลวงชนบท  ํ,๎๐๐,๐ํํ,๒์์ บาท 

 (๐) กรมทาอากาศยาน  ๔๐,๒๒๑,๑์์ บาท 

๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวม ๑,๑๏๎,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมอุทยานหงชาติ  สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๑,๑๏๎,๐์์ บาท 

๑. กระทรวงพาณิชย์ รวม ๏๓,๒๏๒,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการคຌาตางประทศ  ๏๓,๒๏๒,๎์์ บาท 

๒. กระทรวงมหาดเทย รวม ๏๔๕,๐์๒,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย  ๐,๐๓๕,๎์์ บาท 

 (๎) กรมการปกครอง  ๔๔,๐๎ํ,๑์์ บาท 

 (๏) กรมยธาธิการละผังมือง  ๎๕๒,๑์๒,ํ์์ บาท 

๓. กระทรวงรงงาน รวม ํํ๎,๐๏๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการจัดหางาน  ๎ํ,๏๐์,์์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๔๏,๕๐๐,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน  ๓,ํ๑ํ,๕์์ บาท 

๔. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๑๐๑,๏ํ๏,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑์ํ,๔๓๑,ํ์์ บาท 

 (๎) กรมควบคุมรค  ๏๏,ํ๏์,๔์์ บาท 

 (๏) กรมอนามัย  ํ์,๏์๓,๏์์ บาท 

๕. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๓,๒ํํ,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๑,๐๕๎,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ๎,ํํ๕,๑์์ บาท 

ํ์. สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 กระทรวง  หรือทบวง รวม ํ์์,๔๔๏,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานต ารวจหงชาติ  ํ์์,๔๔๏,๔์์ บาท 

ํํ. รัฐวิสาหกิจ รวม ํ๔์,๏๕๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) การประปาสวนภูมิภาค  ํ๔์,๏๕๒,๓์์ บาท 

มาตรา ๐๔ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนทีไระดับภาค  ฿หຌตัๅง
ปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน ๎์,๏์๑,ํํ๕,๔์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

้หนา   ๑๓๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ํ. หนวยรับงบประมาณ฿นพืๅนทีไภาคกลาง รวม ๏,์๏์,ํ๐์,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) หนวยงาน฿นก ากับ 

  ของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๕,์๔๎,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

   ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ๕,์๔๎,์์์ บาท 

 (๎) หนวยงาน฿นก ากับ 

  ของกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา รวม ํ๏,๔๔๑,๓์์ บาท คือ 

  (ก) องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

   พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
   (องค์การมหาชน)  ํ๏,๔๔๑,๓์์ บาท 

 (๏) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  
  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ์์,๎๓๔,๑์์ บาท คือ 

  (ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   พระนครศรีอยุธยา  ๕๕๓,๐์์ บาท 

  (ข) มหาวิทยาลัยมหิดล  ๕๕,๎๔ํ,ํ์์ บาท 

 (๐) กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ํ,์๕๔,๓๒๓,๔์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการขຌาว  ํ๔,ํ๔๔,๔์์ บาท 

  (ข) กรมชลประทาน  ํ,์๒๒,๑ํ๕,๎์์ บาท 

  (ค) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๕๐์,๔์์ บาท 

  (ง) กรมประมง  ๔,๒๐๕,์์์ บาท 

  (จ) กรมพัฒนาทีไดิน  ๐,๐๓์,์์์ บาท 

 (๑) กระทรวงคมนาคม รวม ํ,์๔๏,์๓์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทางหลวง  ๑๑๔,๒์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ๑๎๐,๐๓์,์์์ บาท 

 (๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม รวม ๕๏,๕์์,๎์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง  ๎๓,๔๐ํ,๐์์ บาท 

้หนา   ๑๓๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



  (ข) กรมปຆาเมຌ  ํ๔,๐๔๐,๔์์ บาท 

  (ค) กรมอุทยานหงชาติ  
   สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๐๓,๑๓๐,์์์ บาท 

 (๓) กระทรวงพาณิชย์ รวม ํ๐,๑ํ๓,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ํ๐,๑ํ๓,๒์์ บาท 

 (๔) กระทรวงมหาดเทย รวม ํ๑๔,๐๑๑,๑์์ บาท คือ 

  (ก) กรมยธาธิการละผังมือง  ํํ๑,๔๔์,์์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ๐๎,๑๓๑,๑์์ บาท 

 (๕) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ํ์๒,ํ๕๔,๒์์ บาท คือ 

  (ก) กรมศิลปากร  ํ์๒,ํ๕๔,๒์์ บาท 

 (ํ์) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๎๏,๎ํ๕,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การอาชีวศึกษา  ๎๏,๎ํ๕,๑์์ บาท 

 (ํํ) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๕,๑๏์,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๏,๑๏์,๕์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๒,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๎) รัฐวิสาหกิจ รวม ๏ํ๕,๎๏๐,๒์์ บาท คือ 

  (ก) การประปาสวนภูมิภาค  ๏ํ๕,๎๏๐,๒์์ บาท 

๎. หนวยรับงบประมาณ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌ รวม ๏,๕๎๐,์์๔,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  
  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๎์,๒๏๒,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

   วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ๓,๎๏๔,๑์์ บาท 

  (ข) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ํ,๕๕๑,๓์์ บาท 

  (ค) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๎ํ์,์์์,์์์ บาท 

  (ง) สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ 
   (องค์การมหาชน)  ํ,๐์๎,๓์์ บาท 

้หนา   ๑๓๓
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 (๎) กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ํ,๑๐ํ,๓๒๎,๔์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการขຌาว  ๑,๏ํ์,์์์ บาท 

  (ข) กรมชลประทาน  ํ,๐์๎,๎๎๏,์์์ บาท 

  (ค) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ํ,์์๏,๕์์ บาท 

  (ง) กรมปศุสัตว์  ๓,ํ๏๎,์์์ บาท 

  (จ) กรมพัฒนาทีไดิน  ํํ์,๓๎๔,๐์์ บาท 

  (ฉ) กรมวิชาการกษตร  ๑,์์์,์์์ บาท 

  (ช) กรมสงสริมการกษตร  ํ์,๏๒๑,๑์์ บาท 

 (๏) กระทรวงคมนาคม รวม ๒๒๑,๓๑์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทางหลวง  ๑์๑,์์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ๎๔,์์์,์์์ บาท 

  (ค) กรมทาอากาศยาน  ํ๏๎,๓๑์,์์์ บาท 

 (๐) หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงดิจิทัล 

  พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ํํ์,๔ํ๕,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ํํ์,๔ํ๕,๏์์ บาท 

 (๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม รวม ๕ํ,๔๕๏,๑์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง  ํ,๔์๐,๔์์ บาท 

  (ข) กรมปຆาเมຌ  ํ๔,๐๐๐,๕์์ บาท 

  (ค) กรมอุทยานหงชาติ  
   สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๓ํ,๒๐๏,๔์์ บาท 

 (๒) กระทรวงพาณิชย์ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๏๕,๐๑๐,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๏๑,๕๎๐,๑์์ บาท 

  (ข) สถาบันระหวางประทศ 

   พืไอการคຌาละการพัฒนา  
   (องค์การมหาชน)  ๏,๑๎๕,๑์์ บาท 

 (๓) กระทรวงมหาดเทย รวม ๔๒๕,๑๔ํ,๑์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการพัฒนาชุมชน  ๎๐,๔์๐,์์์ บาท 

  (ข) กรมยธาธิการละผังมือง  ๑๐๑,๑๒๒,๐์์ บาท 

้หนา   ๑๓๔
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  (ค) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ๎๕๕,๎ํํ,ํ์์ บาท 

 (๔) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ํ๎,์์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมศิลปากร  ํ๎,์์์,์์์ บาท 

 (๕) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑,๔๕๎,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ํ,๒๓๔,๓์์ บาท 

  (ข) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ํ,๎ํ๐,ํ์์ บาท 

  (ค) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การอาชีวศึกษา  ๏,์์์,์์์ บาท 

 (ํ์) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๐,๏ํ๕,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๒๕,๑๔๒,๑์์ บาท 

  (ข) กรมการพทย์ผนเทย 

   ละการพทย์ทางลือก  ๎๐,๓๏๎,๔์์ บาท 

 (ํํ) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๐๓,๕๔๓,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๎๒,๎๕๏,๏์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๎ํ,๒๕๐,์์์ บาท 

 (ํ๎) รัฐวิสาหกิจ รวม ๎๎๏,๕ํํ,๐์์ บาท คือ 

  (ก) การประปาสวนภูมิภาค  ๎ํ๔,ํ๓๒,์์์ บาท 

  (ข) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
   ละทคนลยีหงประทศเทย  ๑,๓๏๑,๐์์ บาท 

๏. หนวยรับงบประมาณ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌชายดน รวม ๕๏๎,๒๏์,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) กระทรวงการพัฒนา 

  สังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ํ๐,๑๎์,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา 

   สังคมละความมัไนคงของมนุษย์  ๕,๕ํ๐,๏์์ บาท 

  (ข) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
   (องค์การมหาชน)  ๐,๒์๒,๐์์ บาท 

 (๎) กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ํ์๐,๐ํ์,ํ์์ บาท คือ 

้หนา   ๑๓๕
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  (ก) กรมชลประทาน  ๒๒,๑์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมพัฒนาทีไดิน  ๎์,๏๑๑,ํ์์ บาท 

  (ค) กรมวิชาการกษตร  ๐,๏๒๒,๎์์ บาท 

  (ง) กรมสงสริมการกษตร  ํ๏,ํ๔๔,๔์์ บาท 

 (๏) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
  วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๏๏,๓๒๏,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

   วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ํ๏,๕ํ์,์์์ บาท 

  (ข) ส านักงานนวัตกรรมหงชาติ  
   (องค์การมหาชน)  ํ๕,๔๑๏,๏์์ บาท 

 (๐) กระทรวงคมนาคม รวม ๑๔๏,๎๓๑,๕์์ บาท คือ 

  (ก) กรมจຌาทา  ๐๓,๒๒ํ,๕์์ บาท 

  (ข) กรมทางหลวง  ๏๎์,์์์,์์์ บาท 

  (ค) กรมทางหลวงชนบท  ๐๔,๎๏๔,์์์ บาท 

  (ง) กรมทาอากาศยาน  ํ๒๓,๏๓๒,์์์ บาท 

 (๑) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๑,๔๎๔,ํ์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการคຌาตางประทศ  ๑,๔๎๔,ํ์์ บาท 

 (๒) กระทรวงมหาดเทย รวม ๎์,๏์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมยธาธิการละผังมือง  ๎์,๏์์,์์์ บาท 

 (๓) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๐,๑๎๔,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การอาชีวศึกษา  ๐,๑๎๔,์์์ บาท 

 (๔) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๐๔,๐๏์,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๐๔,๐๏์,์์์ บาท 

 (๕) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ํ๑,๒ํ๑,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๒,๒์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๕,์ํ๑,์์์ บาท 

 (ํ์) รัฐวิสาหกิจ รวม ํ์ํ,๕๑๕,๑์์ บาท คือ 

  (ก) การประปาสวนภูมิภาค  ํ์ํ,๕๑๕,๑์์ บาท 

้หนา   ๑๓๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๐. หนวยรับงบประมาณ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออก รวม ๎,๐๏๐,์๒๔,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ํ๎,๑์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

   ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ํ๎,๑์์,์์์ บาท 

 (๎) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๑์,์ํ๔,๕์์ บาท คือ 

  (ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ํ,๎๏ํ,๓์์ บาท 

  (ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ๏๕,์์์,์์์ บาท 

  (ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าเพพรรณี  ๏๑,์์์,์์์ บาท 

  (ง) มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์  ๏๔,๔๏๔,๏์์ บาท 

  (จ) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
   พระจอมกลຌาพระนครหนือ  ๔,์์์,์์์ บาท 

  (ฉ) สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา 

   จຌาคุณทหารลาดกระบัง  ํํ์,๏๔๕,๕์์ บาท 

  (ช) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   ละทคนลยีหงชาติ  ํ๑,๑๎๕,๕์์ บาท 

  (ฌ) สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ  
   (องค์การมหาชน)  ๎,์๎๕,ํ์์ บาท 

 (๏) กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๓์ํ,๏๕์,๎์์ บาท คือ 

  (ก) กรมชลประทาน  ๒๔๑,๏๕ํ,๕์์ บาท 

  (ข) กรมวิชาการกษตร  ๐,๐๑๎,๑์์ บาท 

  (ค) กรมสงสริมการกษตร  ํํ,๑๐๑,๔์์ บาท 

 (๐) กระทรวงคมนาคม รวม ๏๐๐,๔๐๔,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทางหลวง  ๎๕๑,์์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ๐๕,๔๐๔,์์์ บาท 

 (๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม รวม ํํํ,๔๓๓,๏์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง  ๏๒,๓๓๎,๑์์ บาท 

  (ข) กรมปຆาเมຌ  ๎๐,๐๒๓,์์์ บาท 

้หนา   ๑๓๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



  (ค) กรมอุทยานหงชาติ  
   สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๑์,๒๏๓,๔์์ บาท 

 (๒) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๏,์์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๏,์์์,์์์ บาท 

 (๓) กระทรวงมหาดเทย รวม ๐๕ํ,๓ํ๓,๑์์ บาท คือ 

  (ก) กรมยธาธิการละผังมือง  ๐๕,๑ํ๓,๒์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ๐๐๎,ํ๕๕,๕์์ บาท 

 (๔) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ํ๕,๔๏๔,๕์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๑,๕๏๔,๕์์ บาท 

  (ข) กรมศิลปากร  ํ๏,๕์์,์์์ บาท 

 (๕) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ํ๑,๕๑์,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การอาชีวศึกษา  ํ๑,๕๑์,๑์์ บาท 

 (ํ์) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๐๒,ํ๐๐,๏์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๐๒,ํ๐๐,๏์์ บาท 

 (ํํ) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๎๑,๓๎๐,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๕,๒๎๐,๔์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ํ๒,ํ์์,์์์ บาท 

 (ํ๎) รัฐวิสาหกิจ รวม ๐ํํ,์๑๔,์์์ บาท คือ 

  (ก) การประปาสวนภูมิภาค  ๐ํํ,์๑๔,์์์ บาท 

๑. หนวยรับงบประมาณ 

 ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ รวม ๒,๏๕๐,๐๐ํ,์์์ บาท คือ 

 (ํ) หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ํ๑,์์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

   ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ํ๑,์์์,์์์ บาท 

 (๎) หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวง 
  การทองทีไยวละกีฬา รวม ๓,๑๑์,์์์ บาท คือ 

  (ก) องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

   พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
   (องค์การมหาชน)  ๓,๑๑์,์์์ บาท 

้หนา   ๑๓๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
  วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๐๎,๎์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

   วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ๎,๔๕๎,๏์์ บาท 

  (ข) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ๎๓,๏๔๒,๐์์ บาท 

  (ค) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๒๎,๏๑๑,์์์ บาท 

  (ง) สถาบันทคนลยีปทุมวัน  ๎,์์์,์์์ บาท 

  (จ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ  ๑,์์์,์์์ บาท 

  (ฉ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ๎๎,๑๐์,์์์ บาท 

  (ช) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ํ๓,๑๎๒,๏์์ บาท 

  (ฌ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ํ๎,์์์,์์์ บาท 

  (ญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ๑,์์์,์์์ บาท 

  (ฎ) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
   ราชมงคลอีสาน  ๎์,์์์,์์์ บาท 

  (ฏ) มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี  ๑๑,์์์,์์์ บาท 

  (ฐ) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   ละทคนลยีหงชาติ  ํ์,๑์์,์์์ บาท 

 (๐) กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๏,ํ๒๎,ํ๕๐,๎์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการขຌาว  ๎๐,๎๓๒,๑์์ บาท 

  (ข) กรมชลประทาน  ๏,์๎๎,๕ํ๎,๑์์ บาท 

  (ค) กรมประมง  ๐,๏๔ํ,๕์์ บาท 

  (ง) กรมปศุสัตว์  ๏๐,๒๏์,์์์ บาท 

  (จ) กรมพัฒนาทีไดิน  ๑๒,๔๕์,์์์ บาท 

  (ฉ) กรมสงสริมการกษตร  ๐,ํ์๏,์์์ บาท 

  (ช) กรมหมอนเหม  ํ๑,์์์,๏์์ บาท 

 (๑) กระทรวงคมนาคม รวม ํ,๏๏๑,๎๏๎,๔์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทางหลวง  ๓๎๔,๐์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ํ๔๑,๑ํ์,์์์ บาท 

  (ค) กรมทาอากาศยาน  ๐๎ํ,๏๎๎,๔์์ บาท 

้หนา   ๑๓๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๒) หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงดิจิทัล 

  พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ๕ํ,๑๒๓,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ๕ํ,๑๒๓,๑์์ บาท 

 (๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม รวม ๏์ํ,๐์ํ,๓์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทรัพยากรธรณี  ๒๕,์์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมปຆาเมຌ  ํ๎๑,๔๐ํ,๏์์ บาท 

  (ค) กรมอุทยานหงชาติ  
   สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ํ์๒,๑๒์,๐์์ บาท 

 (๔) กระทรวงพาณิชย์ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๏ํ,๐๔๑,๎์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๎๑,๐๐๎,๒์์ บาท 

  (ข) สถาบันวิจัยละพัฒนาอัญมณี 
   ละครืไองประดับหงชาติ  
   (องค์การมหาชน)  ๒,์๐๎,๒์์ บาท 

 (๕) กระทรวงมหาดเทย รวม ๎๓๑,๎๏๑,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการพัฒนาชุมชน  ๔๏,๒๕ํ,๒์์ บาท 

  (ข) กรมยธาธิการละผังมือง  ํ๔ํ,๒๎๎,๔์์ บาท 

  (ค) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ๕,๕๎์,๒์์ บาท 

 (ํ์) กระทรวงยุติธรรม รวม ํ,๓๒๐,๓์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ํ,๓๒๐,๓์์ บาท 

 (ํํ) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๎๎,๒๎์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมศิลปากร  ๎๎,๒๎์,์์์ บาท 

 (ํ๎) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๎,๕์๎,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การอาชีวศึกษา  ๎,๕์๎,๔์์ บาท 

 (ํ๏) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๎๒๑,๓์์,๑์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๎๐์,๕๒๓,๓์์ บาท 

  (ข) กรมการพทย์ผนเทย 

   ละการพทย์ทางลือก  ๎๐,๓๏๎,๔์์ บาท 

้หนา   ๑๔๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ๐) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๎๎,๎๏์,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๒,๎๏์,๒์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ํ๒,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๑) รัฐวิสาหกิจ รวม ๐์๎,๐๏๔,๐์์ บาท คือ 

  (ก) การประปาสวนภูมิภาค  ๐์๎,๐๏๔,๐์์ บาท 

 (ํ๒) องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รวม ๎ํ๐,๕ํ๓,๒์์ บาท คือ 

  (ก) องค์การบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร  ๏๐,๕ํ๓,๒์์ บาท 

  (ข) องค์การบริหารสวนจังหวัดลย  ํ๔์,์์์,์์์ บาท 

๒. หนวยรับงบประมาณ฿นพืๅนทีไภาคหนือ รวม ๏,๑๔๕,๔๏์,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) หนวยงาน฿นก ากับ 

  ของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๎์,๓๏๏,๔์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

   ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ํ๎,๒๔๐,๏์์ บาท 

  (ข) ส านักงานสงสริม 

   ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
   (องค์การมหาชน)  ๔,์๐๕,๑์์ บาท 

 (๎) กระทรวงกลาหม รวม ๏,์๔์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กองทัพอากาศ  ๏,์๔์,์์์ บาท 

 (๏) หนวยงาน฿นก ากับ 

  ของกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา รวม ๔,๎๑๕,๒์์ บาท คือ 

  (ก) องค์การบริหาร 

   การพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

   พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
   (องค์การมหาชน)  ๔,๎๑๕,๒์์ บาท 

 (๐) หนวยงาน฿นก ากับ 

  ของกระทรวงการพัฒนา 

  สังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ๎๏,๑๓๎,๒์์ บาท คือ 

  (ก) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
   (องค์การมหาชน)  ๎๏,๑๓๎,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๔๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๑) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
  วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๐๔,์ํ๐,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

   วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  ๎,๏์์,์์์ บาท 

  (ข) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ํ,์์์,์์์ บาท 

  (ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงพชร  ๎,๑์์,์์์ บาท 

  (ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม  ๐,๔๒๏,ํ์์ บาท 

  (จ) มหาวิทยาลัยพะยา  ํ์,์๏ํ,๓์์ บาท 

  (ฉ) มหาวิทยาลัยมจຌ  ๕๎,๑๏์,๓์์ บาท 

  (ช) มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง  ํ๏๐,๓๔๔,๑์์ บาท 

 (๒) กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ํ,๏์๒,ํ๕๐,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงกษตร 

   ละสหกรณ์  ๐,์๏๕,๔์์ บาท 

  (ข) กรมชลประทาน  ํ,๎๐๔,์๓๏,๔์์ บาท 

  (ค) กรมประมง  ๏,๐๕๒,๔์์ บาท 

  (ง) กรมปศุสัตว์  ํ๕,ํ๏๐,๕์์ บาท 

  (จ) กรมพัฒนาทีไดิน  ๎๐,์๕๏,์์์ บาท 

  (ฉ) กรมวิชาการกษตร  ๎,๑์๎,๒์์ บาท 

  (ช) ส านักงานการปฏิรูปทีไดิน 

   พืไอกษตรกรรม  ๐,๔๑๏,๓์์ บาท 

 (๓) กระทรวงคมนาคม รวม ๕๐๏,๔์์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมทางหลวง  ๓๎๓,์์์,์์์ บาท 

  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ๎ํ๒,๔์์,์์์ บาท 

 (๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม รวม ๒๎๐,๕์๕,๓์์ บาท คือ 

  (ก) กรมปຆาเมຌ  ๎๔์,๎๏๕,๔์์ บาท 

  (ข) กรมอุทยานหงชาติ  
   สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๏๐๐,๒๒๕,๕์์ บาท 

 (๕) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๎์,๓์ํ,๒์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๎์,ํ๒๔,ํ์์ บาท 

้หนา   ๑๔๒
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



  (ข) กรมการคຌาตางประทศ  ๑๏๏,๑์์ บาท 

 (ํ์) กระทรวงมหาดเทย รวม ๎๒๑,๐ํ๑,๐์์ บาท คือ 

  (ก) กรมการพัฒนาชุมชน  ๏๏,๎๒ํ,์์์ บาท 

  (ข) กรมยธาธิการละผังมือง  ํ๔๒,๎๑๐,๐์์ บาท 

  (ค) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ๐๑,๕์์,์์์ บาท 

 (ํํ) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๒๔,๑๎์,์์์ บาท คือ 

  (ก) กรมศิลปากร  ๒๔,๑๎์,์์์ บาท 

 (ํ๎) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ํ๕,๎๔๎,์์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานคณะกรรมการ 

   การอาชีวศึกษา  ํ๕,๎๔๎,์์์ บาท 

 (ํ๏) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ํ๓,๏ํ๔,๐์์ บาท คือ 

  (ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๐,๏ํ๔,๐์์ บาท 

  (ข) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ํ๏,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๐) รัฐวิสาหกิจ รวม ๎์,์๎๔,๐์์ บาท คือ 

  (ก) การประปาสวนภูมิภาค  ํ๓,๓๎๔,๐์์ บาท 

  (ข) องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ๎,๏์์,์์์ บาท 

มาตรา ๐๕ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาละสงสริมศรษฐกิจ
ฐานราก  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ ปຓนจ านวน  ๏,์ํ๔,๐๐๒,๒์์  บาท  
จ านกดังนีๅ 

ํ. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
 วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ๓์,๓๔๒,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม   ๑์,์์์,์์์ บาท 

 (๎) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ํ๔,๒๕๐,์์์ บาท 

 (๏) มหาวิทยาลัยนครพนม  ๒,๐์๕,๐์์ บาท 

 (๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงพชร  ๑ํ๎,๑์์ บาท 

 (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ  ๑,์์์,์์์ บาท 

 (๒) มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง  ๐์,๓์๔,๒์์ บาท 

 (๓) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงชาติ  ๐๕,๐๒๎,์์์ บาท 

้หนา   ๑๔๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๎. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ํ,๒๏ํ,ํ๕ํ,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงกษตร 

  ละสหกรณ์  ๐ํ,์ํ์,๏์์ บาท 

 (๎) กรมการขຌาว  ๑๎,๐๏๐,๓์์ บาท 

 (๏) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๓๑,๒๔๒,ํ์์ บาท 

 (๐) กรมประมง  ํ๏๏,๔๒ํ,๏์์ บาท 

 (๑) กรมปศุสัตว์  ๕๏,์๎๔,๏์์ บาท 

 (๒) กรมพัฒนาทีไดิน  ๔์,ํ๐๐,๑์์ บาท 

 (๓) กรมวิชาการกษตร  ๎๏,๓๒๏,๕์์ บาท 

 (๔) กรมสงสริมการกษตร  ๏๕๒,๒๔๏,๕์์ บาท 

 (๕) กรมสงสริมสหกรณ์  ํ๐๎,๏๏ํ,๐์์ บาท 

 (ํ์) กรมหมอนเหม  ๏๐,๏๒๑,๕์์ บาท 

 (ํํ) ส านักงานการปฏิรูปทีไดิน 

  พืไอกษตรกรรม  ๑๐๐,๔๐๒,๏์์ บาท 

 (ํ๎) ส านักงานศรษฐกิจการกษตร  ํ๏,์๏๐,๕์์ บาท 

๏. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวม ๏๏,๒๔๒,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐาน 

  ชีวภาพ  (องค์การมหาชน)  ๏๏,๒๔๒,์์์ บาท 

๐. กระทรวงพาณิชย์ รวม ํ์๒,๔๑ํ,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการคຌาภาย฿น  ๐๏,๒๕ํ,๔์์ บาท 

 (๎) กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา  ๒๏,ํ๑๕,๏์์ บาท 

๑. กระทรวงมหาดเทย รวม ํ,์๏๏,๓๒ํ,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการพัฒนาชุมชน  ํ,์๏๏,๓๒ํ,๑์์ บาท 

๒. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๐๎,ํ๓์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๐๎,ํ๓์,์์์ บาท 

้หนา   ๑๔๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๑์ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมละ 

บริการหงอนาคต  ฿หຌตัๅ ง ปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  
ํ,ํ๓๎,๒๒๏,๑์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๐๔,๔๒๔,์์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ๐๔,๔๒๔,์์์ บาท 

๎. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
 วิจัยละนวัตกรรม  ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ๒๓,๕๐ํ,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๕,๑๓๐,๓์์ บาท 

 (๎) สถาบันมาตรวิทยาหงชาติ  ๎๏,๔๓๎,ํ์์ บาท 

 (๏) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงชาติ  ํ์๔,์์์,์์์ บาท 

 (๐) ส านักงานสภานยบายการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรมหงชาติ  ๎๏,๏๕๓,๏์์ บาท 

 (๑) สถาบันวิจัยสงซินครตรอน  
  (องค์การมหาชน)  ๏,์๕๓,๎์์ บาท 

๏. หนวยงาน฿นก ากับของกระทรวงดิจิทัล 

 พืไอศรษฐกิจละสังคม รวม ํ๑,ํ๑๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ํ๑,ํ๑๕,๒์์ บาท 

๐. กระทรวงพาณิชย์ รวม ๎๒,์์๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ  ํ,๐๕๏,๎์์ บาท 

 (๎) ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา  ๎๐,๑ํ๒,๐์์ บาท 

๑. กระทรวงรงงาน รวม ๓๔,์๔๎,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๓๔,์๔๎,๔์์ บาท 

๒. กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑์,๓๎๔,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๑์,๓๎๔,๔์์ บาท 

๓. กระทรวงสาธารณสุข รวม ํ๕,๐์๑,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ํ๕,๐์๑,๎์์ บาท 

๔. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๓๒๑,๐๒๔,๎์์ บาท คือ 

้หนา   ๑๔๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๎์๎,ํ๑๔,๔์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  อຌอยละนๅ าตาลทราย  ๕,๐๑์,์์์ บาท 

 (๏) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ๐๏๎,๔๒ํ,๓์์ บาท 

 (๐) ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ํ๎์,๕๕๓,๓์์ บาท 

๕. รัฐวิสาหกิจ รวม ํ,์์์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
  หงประทศเทย  ํ,์์์,์์์ บาท 

มาตรา ๑ํ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบูรณาการสรຌางรายเดຌจากการทองทีไยว  
฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน   ๓,๎๎๎,๐๏ํ,๎์์  บาท   
จ านกดังนีๅ 

ํ. หนวยงาน฿นก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๓๑,๏๑๑,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

  ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ๓๑,๏๑๑,๕์์ บาท 

๎. กระทรวงกลาหม รวม ๎๕,๒๐๑,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) กองทัพอากาศ  ๎๕,๒๐๑,๔์์ บาท 

๏. กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 

 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๓์๐,๔๒๕,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยว 

  ละกีฬา  ํ๓๏,๎๕์,๐์์ บาท 

 (๎) กรมการทองทีไยว  ๏ํ๎,์๎๎,๏์์ บาท 

 (๏) องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

  พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
  (องค์การมหาชน)  ๎ํ๕,๑๑๒,๕์์ บาท 

๐. กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๐๓,๔๕๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบึง  ํ,๐์์,์์์ บาท 

 (๎) มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง  ๐ํ,๕๕๕,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๔๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๐,๐๕๔,๓์์ บาท 

๑. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวม ๏,๔๒์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมสงสริมการกษตร  ๏,๔๒์,์์์ บาท 

๒. กระทรวงคมนาคม รวม ํ,๎๐๒,ํ๎์,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมจຌาทา  ๔ํ,๒์์,์์์ บาท 

 (๎) กรมทางหลวงชนบท  ํ,ํ๒๐,๑๎์,๒์์ บาท 

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวม ๒๒,๒๎๐,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมทรัพยากรธรณี  ํ๐,๔๓๎,๑์์ บาท 

 (๎) กรมอุทยานหงชาติ  
  สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๑ํ,๓๑ํ,๕์์ บาท 

๔. กระทรวงพาณิชย์ รวม ๎๏,๑๒์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการคຌาภาย฿น  ๎๏,๑๒์,์์์ บาท 

๕. กระทรวงมหาดเทย รวม ๐๏๒,๎๕๑,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมยธาธิการละผังมือง  ๐๏๒,๎๕๑,๒์์ บาท 

ํ์. กระทรวงรงงาน รวม ๎ํ,๔๏๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๎ํ,๔๏๎,์์์ บาท 

ํํ. กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๔๑๔,๓๏๑,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๑๎,๏๐๏,๏์์ บาท 

 (๎) กรมศิลปากร  ๓๔๒,๏๔๑,๏์์ บาท 

 (๏) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  ๎์,์์๒,๔์์ บาท 

ํ๎. กระทรวงสาธารณสุข รวม ํ๓,๓์ํ,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) กรมการพทย์ผนเทย 

  ละการพทย์ทางลือก  ๒,์์์,์์์ บาท 

 (๎) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๕,๑๐๕,๐์์ บาท 

 (๏) กรมอนามัย  ๎,ํ๑๎,์์์ บาท 

ํ๏. รัฐวิสาหกิจ รวม ๏,๒๔๕,๕๏๎,๎์์ บาท คือ 

 (ํ) การกีฬาหงประทศเทย  ๏๑๓,ํ๒๓,๑์์ บาท 

 (๎) การทองทีไยวหงประทศเทย  ๏,๏๏๎,๓๒๐,๓์์ บาท 

้หนา   ๑๔๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 

งบประมาณรายจายบคุลากร 
 

 

มาตรา ๑๎ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบุคลากรภาครัฐ  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณ
รายจายของหนวยรับงบประมาณ  ปຓนจ านวน  ๓๓๓,๑๐๕,๔๓๑,๐์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรีละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๑,๒๎์,๎์๓,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ๎๒๕,๒๒์,๎์์ บาท 

 (๎) กรมประชาสัมพันธ์  ๕๒๑,์๔ํ,์์์ บาท 

 (๏) ส านักขาวกรองหงชาติ  ๐๑๔,๔๑๓,๓์์ บาท 

 (๐) ส านักงบประมาณ  ๐๐๒,๓๎๑,๐์์ บาท 

 (๑) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๎๒๑,์๐๕,๕์์ บาท 

 (๒) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ขຌาราชการพลรือน  ๏๒๐,๒๕๏,๎์์ บาท 

 (๓) ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค  ๔๎,๓ํ๒,๕์์ บาท 

 (๔) ส านักงานคณะกรรมการ 

  พัฒนาระบบราชการ  ํํ๑,๎๕์,๐์์ บาท 

 (๕) ส านักงานคณะกรรมการ 

  สงสริมการลงทุน  ๎๕๕,๐ํ๓,๐์์ บาท 

 (ํ์) ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ  ๕๎,๏๐๏,๕์์ บาท 

 (ํํ) ส านักงานสภาความมัไนคงหงชาติ  ๓๐,๐๎๒,ํ์์ บาท 

 (ํ๎) ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจ 

  ละสังคมหงชาติ  ๎๒๔,๐๑๕,๓์์ บาท 

 (ํ๏) ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ํ๐๏,๑๓๓,ํ์์ บาท 

 (ํ๐) ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ๏๐๎,์๔์,๑์์ บาท 

 (ํ๑) กองอ านวยการรักษาความมัไนคง 
  ภาย฿นราชอาณาจักร  ๔ํ๏,๎๔๓,ํ์์ บาท 

 (ํ๒) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ  ๓์,๏๓๕,๐์์ บาท 

 (ํ๓) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ๑๒,๓ํ๒,๐์์ บาท 

 (ํ๔) สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีไดิน  
  (องค์การมหาชน)  ํ๑,๔๕๏,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๔๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ๕) ส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ  
  (องค์การมหาชน)  ํ๎๔,๐๐๕,ํ์์ บาท 

 (๎์) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  (องค์การมหาชน)  ํ๏๔,๏๏๔,ํ์์ บาท 

 (๎ํ) ส านักงานสงสริมการจัดประชุม 

  ละนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  ํ๐ํ,๒๒๓,๔์์ บาท 

 (๎๎) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ 
  (องค์การมหาชน)  ๒๓,์๕๒,๑์์ บาท 

๎. กระทรวงกลาหมละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ์๐,๒๔๎,๎์๐,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาหม  ๐,ํ์ํ,๏์์,๐์์ บาท 

 (๎) กองทัพบก  ๑๕,๓๎๔,๒์๐,๑์์ บาท 

 (๏) กองทัพรือ  ๎์,๐๔๐,๓๐๓,๓์์ บาท 

 (๐) กองทัพอากาศ  ํ๏,ํ๑์,๕๏๕,๕์์ บาท 

 (๑) กองบัญชาการกองทัพเทย  ๒,๕๏๕,๕๐๑,์์์ บาท 

 (๒) สถาบันทคนลยีปງองกันประทศ  ๎๓๒,๒๒๓,๏์์ บาท 

๏. กระทรวงการคลัง รวม ํ๏,๎๏๒,๕๑๔,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ํ๎๐,๑๎๎,๕์์ บาท 

 (๎) กรมธนารักษ์  ๓๎ํ,๎๏๒,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมบัญชีกลาง  ๕๐๓,๎๐๕,๑์์ บาท 

 (๐) กรมศุลกากร  ๎,์์๎,๒๕๑,๑์์ บาท 

 (๑) กรมสรรพสามิต  ํ,๒์๎,๑๏๏,๒์์ บาท 

 (๒) กรมสรรพากร  ๓,๑๐๏,๏ํ๏,๒์์ บาท 

 (๓) ส านักงานคณะกรรมการ 

  นยบายรัฐวิสาหกิจ  ๒๓,ํ๐๐,๕์์ บาท 

 (๔) ส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ  ๓ํ,๎๏ํ,๒์์ บาท 

 (๕) ส านักงานศรษฐกิจการคลัง  ํ๑๓,์๏ํ,ํ์์ บาท 

๐. กระทรวงการตางประทศ รวม ๏,๓๒๎,๎๓๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ  ๏,๓๒๎,๎๓๎,ํ์์ บาท 

๑. กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 

 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ,๓์ํ,๎์์,ํ์์ บาท คือ 

้หนา   ๑๔๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยว 

  ละกีฬา  ๎์์,๕๏๏,๓์์ บาท 

 (๎) กรมการทองทีไยว  ๔๏์,๑๔๔,๑์์ บาท 

 (๏) กรมพลศึกษา  ๓๒,๎๐์,๑์์ บาท 

 (๐) มหาวิทยาลัยการกีฬาหงชาติ  ๐๓๑,๏ํ๐,๏์์ บาท 

 (๑) องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษ 

  พืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
  (องค์การมหาชน)  ํํ๔,ํ๎๏,ํ์์ บาท 

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 ละความมัไนคงของมนุษย์ รวม ๎,๔๎๔,๐๏๕,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

  ละความมัไนคงของมนุษย์  ๔๎๓,๎๓๒,๒์์ บาท 

 (๎) กรมกิจการดใกละยาวชน  ๒์๐,๎๒๏,๐์์ บาท 

 (๏) กรมกิจการผูຌสูงอายุ  ํํํ,๔๑์,ํ์์ บาท 

 (๐) กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว  ๎ํ๐,์๑๏,ํ์์ บาท 

 (๑) กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ  ๔์๐,๓์๑,๕์์ บาท 

 (๒) กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๎๒๒,๎๕์,์์์ บาท 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม   
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๓๏,๔ํ๕,๏๑๒,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม   ๏๐ํ,๒๒๏,๎์์ บาท 

 (๎) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๎์์,ํ์๒,๑์์ บาท 

 (๏) ส านักงานการวิจัยหงชาติ  ํํํ,๔๔๏,๓์์ บาท 

 (๐) ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ  ํํ๒,์๒ํ,๔์์ บาท 

 (๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๎๑๎,๑๒๕,์์์ บาท 

 (๒) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ๎๏๏,๓๏๕,๐์์ บาท 

 (๓) มหาวิทยาลัยนครพนม  ๏๑๕,๓๒์,๕์์ บาท 

 (๔) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ๎๔์,๐ํํ,๒์์ บาท 

้หนา   ๑๕๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๕) มหาวิทยาลัยนรศวร  ํ,๑๓๎,ํ๓๕,๓์์ บาท 

 (ํ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ๓๑๎,ํํํ,๑์์ บาท 

 (ํํ) มหาวิทยาลัยรามค าหง  ๕ํ๏,๒๕๐,๒์์ บาท 

 (ํ๎) มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช  ๒๏์,๓์๏,๔์์ บาท 

 (ํ๏) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๑๎๓,๑๕๓,ํ์์ บาท 

 (ํ๐) สถาบันทคนลยีปทุมวัน  ๕๒,๑๎ํ,๓์์ บาท 

 (ํ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ํ๔๎,ํ๓๑,๐์์ บาท 

 (ํ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงพชร  ๎๐์,๐๓๓,๕์์ บาท 

 (ํ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม  ๏์๐,๎๔๐,๐์์ บาท 

 (ํ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ํ์ํ,๎๒์,๓์์ บาท 

 (ํ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย  ๏๒๐,๓๐ํ,๏์์ บาท 

 (๎์) มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม  ๐๏๎,๔๓๑,ํ์์ บาท 

 (๎ํ) มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี  ๎๐๔,๕๏๐,๐์์ บาท 

 (๎๎) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ๎๎๒,๏๔์,๑์์ บาท 

 (๎๏) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ๏์๔,๏๏๒,ํ์์ บาท 

 (๎๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ๏๏๒,๕๎๎,๐์์ บาท 

 (๎๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ๎๔ํ,๒๐๔,๒์์ บาท 

 (๎๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ๏๎๐,๐๏๕,๑์์ บาท 

 (๎๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  บຌานสมดใจจຌาพระยา  ๏๕๒,๏์๑,๏์์ บาท 

 (๎๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ๎๐๔,์๓๐,๐์์ บาท 

 (๎๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ๏๑๑,๏๐๔,๏์์ บาท 

 (๏์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  พระนครศรีอยุธยา  ๎๑ํ,๓์ํ,๏์์ บาท 

 (๏ํ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ๏๏์,ํํ๏,๓์์ บาท 

 (๏๎) มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี  ๎๓๎,๎๕๕,ํ์์ บาท 

 (๏๏) มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์  ๎๏๔,๎๓ํ,๏์์ บาท 

 (๏๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต  ๎๎๔,์๎๔,๐์์ บาท 

 (๏๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ๎๏ํ,๓๑๐,๓์์ บาท 

้หนา   ๑๕๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๏๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ๎๐๒,ํ์๎,๔์์ บาท 

 (๏๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด  ๕๏,๒๒๏,์์์ บาท 

 (๏๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ๎ํ๓,๑๏ํ,์์์ บาท 

 (๏๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าเพพรรณี  ๎๐๔,์๒๎,๎์์ บาท 

 (๐์) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ๎๒๑,์์๓,๏์์ บาท 

 (๐ํ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลย  ๎๑ํ,๓๔๑,๒์์ บาท 

 (๐๎) มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์  
  ฿นพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ๏๎๎,๏๑๐,๕์์ บาท 

 (๐๏) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ  ํ์๓,๔๏ํ,๔์์ บาท 

 (๐๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ๏ํ๐,๎ํ๎,๎์์ บาท 

 (๐๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ๏๎๑,๓๐๒,๐์์ บาท 

 (๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ๐๎์,๏๏๒,๓์์ บาท 

 (๐๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ๏๑ํ,๔๏์,ํ์์ บาท 

 (๐๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ๎๒๎,๏๓๐,์์์ บาท 

 (๐๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบึง  ํ๕๕,๐๔๑,๑์์ บาท 

 (๑์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ๏๕๎,๓๕๑,๔์์ บาท 

 (๑ํ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๎๒๎,๒๏๏,๑์์ บาท 

 (๑๎) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ๏๐๑,๎๕๕,๓์์ บาท 

 (๑๏) มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ  ๏๓๓,ํ๎ํ,์์์ บาท 

 (๑๐) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลตะวันออก  ๏๓๕,๓๓์,๓์์ บาท 

 (๑๑) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลธัญบุร ี  ๓๕๓,์ํ๓,๔์์ บาท 

 (๑๒) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลพระนคร  ๑ํ๐,ํํ๎,๒์์ บาท 

 (๑๓) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลรัตนกสินทร์  ๐์๏,๕ํ๕,๕์์ บาท 

 (๑๔) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลลຌานนา  ๓๑๓,์๐๓,๎์์ บาท 
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 (๑๕) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลศรีวิชัย  ๑๕๎,๒๕๐,ํ์์ บาท 

 (๒์) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ๑์๒,๑๓ํ,๏์์ บาท 

 (๒ํ) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  ราชมงคลอีสาน  ๔ํํ,๑๑๑,๒์์ บาท 

 (๒๎) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๐,ํ๕์,๎๎๏,๐์์ บาท 

 (๒๏) มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์  ๏,๐๏ํ,ํํ๑,๑์์ บาท 

 (๒๐) มหาวิทยาลัยขอนกน  ๏,๕๐๑,์๔๔,๏์์ บาท 

 (๒๑) มหาวิทยาลัยชียง฿หม  ๐,๒๔๓,๕๎๓,๎์์ บาท 

 (๒๒) มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๓๐๑,๓๔๏,๓์์ บาท 

 (๒๓) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  พระจอมกลຌาธนบุรี  ํ,์๒๑,์๑๑,๓์์ บาท 

 (๒๔) มหาวิทยาลัยทคนลยี 
  พระจอมกลຌาพระนครหนือ  ํ,๐๓๒,๒๐๎,๓์์ บาท 

 (๒๕) มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี  ๕์๓,๓ํ๒,๔์์ บาท 

 (๓์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๎,๔๎๔,๒์์,๒์์ บาท 

 (๓ํ) มหาวิทยาลัยบูรพา  ํ,ํ๕๒,๐๎๓,๏์์ บาท 

 (๓๎) มหาวิทยาลัยพะยา  ๓๎๒,๑๐๏,๒์์ บาท 

 (๓๏) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๑๓๎,๔๑ํ,๎์์ บาท 

 (๓๐) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ๎๒์,๒๕๔,๑์์ บาท 

 (๓๑) มหาวิทยาลัยมหิดล  ๕,๒ํ๒,๔๔์,๓์์ บาท 

 (๓๒) มหาวิทยาลัยมจຌ  ๕ํ๎,๏๑๒,๎์์ บาท 

 (๓๓) มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง  ๕๔๒,๒๓ํ,๒์์ บาท 

 (๓๔) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๓ํ์,๒ํ์,๔์์ บาท 

 (๓๕) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ  ๎,๓๑๏,๏๏๑,๑์์ บาท 

 (๔์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ํ,๐ํ๕,๔๒๔,ํ์์ บาท 

 (๔ํ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๐,๐๕๐,๐๏๒,๑์์ บาท 
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 (๔๎) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๑๔๎,์๓๎,๒์์ บาท 

 (๔๏) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
  สภากาชาดเทย  ํ๎๎,์๏๕,๓์์ บาท 

 (๔๐) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ๏์,๑๒๓,๓์์ บาท 

 (๔๑) สถาบันทคนลยีจิตรลดา  ๓๒,๑๑ํ,๏์์ บาท 

 (๔๒) สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา 

  จຌาคุณทหารลาดกระบัง  ํ,๐๏๑,๑์์,๏์์ บาท 

 (๔๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ๏๑์,๓๔๔,๏์์ บาท 

 (๔๔) สถาบันมาตรวิทยาหงชาติ  ํ๎๔,๏ํ์,๏์์ บาท 

 (๔๕) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงชาติ  ํ,๏๏ํ,์๑์,์์์ บาท 

 (๕์) ส านักงานสภานยบายการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรมหงชาติ  ๔๓,๐์๔,ํ์์ บาท 

 (๕ํ) ศูนย์ความปຓนลิศดຌานชีววิทยาศาสตร์ 
  (องค์การมหาชน)  ๐๎,๐๑๐,๎์์ บาท 

 (๕๎) สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ 
  (องค์การมหาชน)  ํ๓ํ,๏๑๔,์์์ บาท 

 (๕๏) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๒๕,ํ์๕,๑์์ บาท 

 (๕๐) สถาบันวิจัยสงซินครตรอน  
  (องค์การมหาชน)  ๕๔,๓๒๕,ํ์์ บาท 

 (๕๑) สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ า  
  (องค์การมหาชน)  ๕๐,ํ์๏,๒์์ บาท 

 (๕๒) ส านักงานนวัตกรรมหงชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๏๓,๎ํํ,๏์์ บาท 

 (๕๓) ส านักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศ 

  ละภูมิสารสนทศ  (องค์การมหาชน)  ํ๓๎,๕๔๔,๕์์ บาท 

๔. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๑,๑ํ๕,๎๏๐,๔์์ บาท คือ 
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 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์  ๓๑ํ,๎๔๐,์์์ บาท 

 (๎) กรมการขຌาว  ๓๐๒,๎๕๓,๎์์ บาท 

 (๏) กรมชลประทาน  ๒,๐๏๒,๎๎๓,๐์์ บาท 

 (๐) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๔๏์,๏๒๐,๏์์ บาท 

 (๑) กรมประมง  ๎,๎๒๏,๑๓ํ,์์์ บาท 

 (๒) กรมปศุสัตว์  ๏,๐๒์,๕๎๓,๒์์ บาท 

 (๓) กรมฝนหลวงละการบินกษตร  ๎ํ๔,๑๔๓,๐์์ บาท 

 (๔) กรมพัฒนาทีไดิน  ํ,ํ์๕,๑๕๔,๑์์ บาท 

 (๕) กรมวิชาการกษตร  ๎,๎๐์,๎๕ํ,๓์์ บาท 

 (ํ์) กรมสงสริมการกษตร  ๏,๕๎๑,๏๏๔,๒์์ บาท 

 (ํํ) กรมสงสริมสหกรณ์  ํ,๔๓๕,๐๕๕,๑์์ บาท 

 (ํ๎) กรมหมอนเหม  ๎๔๎,์๎ํ,๕์์ บาท 

 (ํ๏) ส านักงานการปฏิรูปทีไดิน 

  พืไอกษตรกรรม  ๔์๐,ํ๎๔,์์์ บาท 

 (ํ๐) ส านักงานมาตรฐาน 

  สินคຌากษตรละอาหารหงชาติ  ๕๑,๔๔๎,๑์์ บาท 

 (ํ๑) ส านักงานศรษฐกิจการกษตร  ๏๐๏,๎๔๏,๎์์ บาท 

 (ํ๒) สถาบันวิจัยละพัฒนาพืๅนทีไสูง  
  (องค์การมหาชน)  ๕ํ,์๔๓,ํ์์ บาท 

 (ํ๓) ส านักงานพิพิธภัณฑ์ 

  กษตรฉลิมพระกียรติ 
  พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว  
  (องค์การมหาชน)  ๐์,๔๐๐,๕์์ บาท 

๕. กระทรวงคมนาคม รวม ๕,๓๕๐,์๑๓,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ํ๒๕,๏ํ๑,๕์์ บาท 

 (๎) กรมการขนสงทางบก  ํ,๕๏๏,๏๒๐,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมการขนสงทางราง  ํ๏,๏๐๐,๕์์ บาท 

 (๐) กรมจຌาทา  ๓๐๏,์๔๓,๔์์ บาท 

 (๑) กรมทางหลวง  ๑,์๒๓,๕๔๕,๔์์ บาท 
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 (๒) กรมทางหลวงชนบท  ํ,๐๑๎,ํ๐๓,๔์์ บาท 

 (๓) กรมทาอากาศยาน  ๏๎๏,๓๓์,๏์์ บาท 

 (๔) ส านักงานนยบาย 

  ละผนการขนสงละจราจร  ๕ํ,์๏๒,๐์์ บาท 

ํ์. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ,๑๔๒,๒๓๏,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 

  พืไอศรษฐกิจละสังคม  ํ๔๏,๔์ํ,๒์์ บาท 

 (๎) กรมอุตุนิยมวิทยา  ๐๎๕,๎๎๕,๑์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 

  พืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ๑ํ,๐๐๔,๒์์ บาท 

 (๐) ส านักงานสถิติหงชาติ  ๒๏๓,๒๐๏,๔์์ บาท 

 (๑) ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  ํ๑์,๐๐๕,๕์์ บาท 

 (๒) ส านักงานพัฒนาธุรกรรม 

  ทางอิลใกทรอนิกส์  ํ๏๐,ํ์์,๑์์ บาท 

ํํ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
 ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํํ,๐๑์,๔๓๕,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  ละสิไงวดลຌอม  ๕๏ํ,๔ํํ,๎์์ บาท 

 (๎) กรมควบคุมมลพิษ  ํ๔๓,์๎๐,์์์ บาท 

 (๏) กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง  ๐๐๕,๕๏๏,์์์ บาท 

 (๐) กรมทรัพยากรธรณี  ๎ํ๔,๕๏๕,๐์์ บาท 

 (๑) กรมทรัพยากรนๅ า  ๓๑๐,๎๕ํ,๐์์ บาท 

 (๒) กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล  ๐๎๒,๐๒ํ,๐์์ บาท 

 (๓) กรมปຆาเมຌ  ๎,๒๎๐,๎๐๑,๕์์ บาท 

 (๔) กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม  ํ๒๕,ํ๕๑,๕์์ บาท 

 (๕) กรมอุทยานหงชาติ  
  สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช  ๑,๐๏๑,๔๐๒,ํ์์ บาท 

้หนา   ๑๕๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ์) ส านักงานนยบายละผน 

  ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ํ๒๑,๕๒๐,๐์์ บาท 

 (ํํ) ส านักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  (องค์การมหาชน)  ๏๕,๎ํ๕,๒์์ บาท 

 (ํ๎) องค์การบริหารจัดการ 

  กຍาซรือนกระจก  (องค์การมหาชน)  ๐๓,๕๐๓,์์์ บาท 

ํ๎. กระทรวงพลังงาน รวม ๔๎๔,์๑์,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ๎๏๎,๑๎์,๎์์ บาท 

 (๎) กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ  ๔๑,๎๎๎,๑์์ บาท 

 (๏) กรมธุรกิจพลังงาน  ํ๎๑,๏๔๔,๓์์ บาท 

 (๐) กรมพัฒนาพลังงานทดทน 

  ละอนุรักษ์พลังงาน  ๏๎๓,๑ํ๐,๔์์ บาท 

 (๑) ส านักงานนยบายละผนพลังงาน  ๑๓,๐์๏,๔์์ บาท 

ํ๏. กระทรวงพาณิชย์ละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎,๒๑๒,๓๕๎,์์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๓๓๏,๎๔๒,์์์ บาท 

 (๎) กรมการคຌาตางประทศ  ๎๏๔,๓๒๐,๔์์ บาท 

 (๏) กรมการคຌาภาย฿น  ๎๎ํ,๔๓๐,์์์ บาท 

 (๐) กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ  ๕๓,๏๏๓,๏์์ บาท 

 (๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ํ๒๔,์๔๓,๕์์ บาท 

 (๒) กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา  ๎ํ๏,์๔๒,๑์์ บาท 

 (๓) กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ  ๓๔๎,๔๑ํ,๎์์ บาท 

 (๔) ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา  ๑๔,์๔ํ,๑์์ บาท 

 (๕) ศูนย์สงสริมศิลปาชีพระหวางประทศ  
  (องค์การมหาชน)  ๐๓,๐๓๏,๓์์ บาท 

 (ํ์) สถาบันระหวางประทศ 

  พืไอการคຌาละการพัฒนา  (องค์การมหาชน)  ํ๒,์๐๕,ํ์์ บาท 

 (ํํ) สถาบันวิจัยละพัฒนาอัญมณี 
  ละครืไองประดับหงชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๏๕,๕์์,์์์ บาท 
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ํ๐. กระทรวงมหาดเทย รวม ๐๑,๑๕ํ,๒๏ํ,๑์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย  ํ,๓๒๕,๓ํ๔,๐์์ บาท 

 (๎) กรมการปกครอง  ๏๎,๑๏๏,๕ํํ,๎์์ บาท 

 (๏) กรมการพัฒนาชุมชน  ๎,๔๑๏,ํ๏๎,๕์์ บาท 

 (๐) กรมทีไดิน  ๐,๎๑์,๓์์,๎์์ บาท 

 (๑) กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  ํ,๐๓๑,๑๏๏,์์์ บาท 

 (๒) กรมยธาธิการละผังมือง  ํ,๎๒๏,๏๔๓,๔์์ บาท 

 (๓) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ํ,๐๐๑,๎๐๔,์์์ บาท 

ํ๑. กระทรวงยุติธรรมละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ์,๑์๏,์๓ํ,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๎๏์,๑๎๒,์์์ บาท 

 (๎) กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ  ํ์๔,ํ๒์,๓์์ บาท 

 (๏) กรมคุมประพฤติ  ํ,๎๏๎,๔๔๕,์์์ บาท 

 (๐) กรมบังคับคดี  ๔๎๑,๔๐๐,์์์ บาท 

 (๑) กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน  ํ,๐๏ํ,ํ๕๓,๓์์ บาท 

 (๒) กรมราชทัณฑ์  ๑,ํ๎๓,๕์๎,๓์์ บาท 

 (๓) กรมสอบสวนคดีพิศษ  ๔๎๔,์๐๒,๔์์ บาท 

 (๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ํ์๐,๑๓๑,๓์์ บาท 

 (๕) ส านักงานกิจการยุติธรรม  ๏๔,๓๐๓,๎์์ บาท 

 (ํ์) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปรามยาสพติด  ๑์์,๔๏ํ,๔์์ บาท 

 (ํํ) สถาบันอนุญาตตุลาการ  ํ์,๔์๒,๏์์ บาท 

 (ํ๎) สถาบันพืไอการยุติธรรม 

  หงประทศเทย  (องค์การมหาชน)  ๒๏,๑๐๐,์์์ บาท 

ํ๒. กระทรวงรงงานละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๏,๔๓ํ,์๕ํ,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงรงงาน  ๑ํ๎,๔๒๎,๏์์ บาท 

 (๎) กรมการจัดหางาน  ๓๏๓,๒๔์,๑์์ บาท 

 (๏) กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  ๕๎๔,๔๐๎,์์์ บาท 

 (๐) กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน  ๓๐์,๓๔๐,๔์์ บาท 

 (๑) ส านักงานประกันสังคม  ๕๏๎,๒๔๐,๏์์ บาท 

้หนา   ๑๕๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๒) สถาบันสงสริมความปลอดภัย  
  อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม 

  ฿นการท างาน  (องค์การมหาชน)  ํ๔,๎๏๓,๔์์ บาท 

ํ๓. กระทรวงวัฒนธรรมละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎,๑ํ๐,๕์๎,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ํ,์๎๏,๒๏๏,์์์ บาท 

 (๎) กรมการศาสนา  ๏๑,๏ํ๎,๓์์ บาท 

 (๏) กรมศิลปากร  ๒๏๓,ํ๔๐,๑์์ บาท 

 (๐) กรมสงสริมวัฒนธรรม  ํ๎๐,๓์๒,ํ์์ บาท 

 (๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ๑๓๔,๒๔๏,๐์์ บาท 

 (๒) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  ๎๒,๕ํ๕,๓์์ บาท 

 (๓) ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  ํ๕,๑๑๑,์์์ บาท 

 (๔) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
  (องค์การมหาชน)  ๏๔,ํ๏๒,๏์์ บาท 

 (๕) หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน)  ๏์,๓๓๎,๎์์ บาท 

ํ๔. กระทรวงศึกษาธิการละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ๎๏๎,๐๏๐,๑์๎,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๔,๏๎๏,๔๏๑,๓์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ๎ํ๐,๎ํ์,ํ๐๔,๐์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๕,๏๎๏,์๕๑,๎์์ บาท 

 (๐) ส านักงานลขาธิการสภาการศึกษา  ๔ํ,๒๐๒,๑์์ บาท 

 (๑) สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยี  ํ๐๎,ํ๕๎,๒์์ บาท 

 (๒) ส านักงานคณะกรรมการสงสริมสวัสดิการ 

  ละสวัสดิภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา  ํ์๕,๎๓๔,๑์์ บาท 

 (๓) ส านักงานลขาธิการคุรุสภา  ๑๓,๑๔๎,๕์์ บาท 

 (๔) รงรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ํํ๎,๔๒๒,๕์์ บาท 

 (๕) สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๎๑,ํ์๐,๕์์ บาท 

 (ํ์) ส านักงานรับรองมาตรฐานละประมิน 

  คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ๐๔,๓๑ํ,์์์ บาท 

ํ๕. กระทรวงสาธารณสุขละหนวยงาน฿นก ากับ รวม ํ์๓,๕๕๓,๒๎๒,ํ์์ บาท คือ 

้หนา   ๑๕๙
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๕๐,๒๕ํ,๏๔ํ,์์์ บาท 

 (๎) กรมการพทย์  ๐,๒๒ํ,๕์๔,๔์์ บาท 

 (๏) กรมการพทย์ผนเทย 

  ละการพทย์ทางลือก  ํ๏์,๑์๔,๓์์ บาท 

 (๐) กรมควบคุมรค  ํ,๕๑ํ,๎ํ๐,๐์์ บาท 

 (๑) กรมวิทยาศาสตร์การพทย์  ๑ํ๕,๒๓์,๒์์ บาท 

 (๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๐ํ์,๒ํํ,๏์์ บาท 

 (๓) กรมสุขภาพจิต  ๎,์์ํ,์๒๕,๎์์ บาท 

 (๔) กรมอนามัย  ํ,๎๏๓,ํ๎๔,๓์์ บาท 

 (๕) สถาบันพระบรมราชชนก  ํ,๏์๕,๎๔๎,๏์์ บาท 

 (ํ์) ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ๏๐๔,์ํ๓,๐์์ บาท 

 (ํํ) สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ  ๒ํ,๔๕๏,ํ์์ บาท 

 (ํ๎) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ๏๎,ํ์๐,๐์์ บาท 

 (ํ๏) ส านักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ  ๑๔๑,๏๔๐,๒์์ บาท 

 (ํ๐) สถาบันวัคซีนหงชาติ  ํ๐,๐์๓,๑์์ บาท 

 (ํ๑) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
  (องค์การมหาชน)  ๐๏,์๐๐,ํ์์ บาท 

๎์. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ํ,๒๑๒,ํ๒ํ,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๑๎๐,๐ํ๓,๓์์ บาท 

 (๎) กรมรงงานอุตสาหกรรม  ๎๐๐,๑๔๕,ํ์์ บาท 

 (๏) กรมสงสริมอุตสาหกรรม  ๏๑๕,ํ๓๕,๕์์ บาท 

 (๐) กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร  ๎๎ํ,๓๓ํ,๔์์ บาท 

 (๑) ส านักงานคณะกรรมการ 

  อຌอยละนๅ าตาลทราย  ๒ํ,๓๒ํ,์์์ บาท 

 (๒) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ํ๔์,์๒๓,๎์์ บาท 

 (๓) ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ๒๐,๏๓๑,ํ์์ บาท 

้หนา   ๑๖๐
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



๎ํ. สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี   
 กระทรวง  หรือทบวง  ละหนวยงานภาย฿ตຌ 
 การควบคุมดูลของนายกรัฐมนตรี   รวม ๔๎,๐๔๔,๕๏๏,๐์์ บาท คือ 

 (ํ) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด 

  ชายดนภาค฿ตຌ  ๔์,๒๔๔,๕์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ  ๎๓๔,๓๎๑,์์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการพิศษ 

  พืไอประสานงานครงการ 

  อันนืไองมาจากพระราชด าริ  ๔๎,ํ๓๒,ํ์์ บาท 

 (๐) ส านักงานต ารวจหงชาติ  ๓๕,๔๕๏,๑๓๐,๒์์ บาท 

 (๑) ส านักงานปງองกันละปราบปราม 

  การฟอกงิน  ๎๒๏,๒๏๑,ํ์์ บาท 

 (๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ  ํ,๒ํ๕,๏๎๓,๑์์ บาท 

 (๓) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  ๔๏,์๑๏,๏์์ บาท 

 (๔) ส านักงานคณะกรรมการ 

  นยบายขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก  ํ๓ํ,๏๕๒,๕์์ บาท 

 (๕) ส านักงานขับคลืไอนการปฏิรูปประทศ  
  ยุทธศาสตร์ชาติ  ละการสรຌาง 
  ความสามัคคีปรองดอง  ํ๒,๏๑๒,์์์ บาท 

๎๎. รัฐวิสาหกิจ รวม ๎,๐๒๏,๓๓๒,๓์์ บาท คือ 

 (ํ) การกีฬาหงประทศเทย  ๎๔๎,์ํ๕,๎์์ บาท 

 (๎) การทองทีไยวหงประทศเทย  ๕๐๏,๐๒์,์์์ บาท 

 (๏) การรถเฟหงประทศเทย  ๏์๒,ํ๑๏,๏์์ บาท 

 (๐) สถาบันการบินพลรือน  ๔๏,๑๓๕,๒์์ บาท 

 (๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
  ละทคนลยีหงประทศเทย  ๐๎๒,์๔๔,๔์์ บาท 

 (๒) องค์การจัดการนๅ าสีย  ๒๑,๒๑๑,๐์์ บาท 

 (๓) องค์การตลาดพืไอกษตรกร  ํ๒,๎๏๐,๐์์ บาท 

 (๔) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หงชาติ  ๕๏,๎๎๎,๎์์ บาท 

 (๕) องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ๒์,๒ํํ,๎์์ บาท 

้หนา   ๑๖๑
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ์) องค์การสวนสัตว์  ํ๒ํ,๕๎๐,๔์์ บาท 

 (ํํ) องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ  ๎๐,๔๎๓,๔์์ บาท 

๎๏. หนวยงานของรัฐสภา รวม ๐,๎๔๑,๑๐๕,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) สถาบันพระปกกลຌา  ํํ๒,๎๓์,๑์์ บาท 

 (๎) ส านักงานลขาธิการวุฒิสภา  ํ,๐ํ์,๕๕ํ,๎์์ บาท 

 (๏) ส านักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร  ๎,๓๑๔,๎๔๔,๎์์ บาท 

๎๐. หนวยงานของศาล รวม ํ๐,ํ์๐,๐์๓,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานศาลปกครอง  ํ,๕๓๕,๐๏ํ,๓์์ บาท 

 (๎) ส านักงานศาลยุติธรรม  ํํ,๕๐๔,๕๏์,๒์์ บาท 

 (๏) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ํ๓๒,์๐๑,๒์์ บาท 

๎๑. หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ รวม ํํ,๔๓ํ,๏๔๔,๏์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานการตรวจงินผนดิน  ํ,๔๕๒,๕๔๏,ํ์์ บาท 

 (๎) ส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง  ํ,๐๐๎,๔๕๐,๓์์ บาท 

 (๏) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปราม 

  การทุจริตหงชาติ  ํ,๏๔๏,๑๔์,๕์์ บาท 

 (๐) ส านักงานคณะกรรมการ 

  สิทธิมนุษยชนหงชาติ  ํ๐๓,๎๐๔,ํ์์ บาท 

 (๑) ส านักงานผูຌตรวจการผนดิน  ๎๏๏,๒๎๔,๕์์ บาท 

 (๒) ส านักงานอัยการสูงสุด  ๒,๓๒๓,์๑๎,๒์์ บาท 

๎๒. หนวยงานอืไนของรัฐ รวม ๎๔์,๑์๐,๒์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การขงขันทางการคຌา  ๔์,์๎๓,๏์์ บาท 

 (๎) ส านักงานสภากษตรกรหงชาติ  ๎์์,๐๓๓,๏์์ บาท 

หมวด  ๒ 

งบประมาณรายจายส าหรบัทุนหมนุวียน 
 

 

มาตรา ๑๏ งบประมาณรายจายส าหรับทุนหมุนวียน  ฿หຌตัๅงปຓนงบประมาณรายจายของ
หนวยรับงบประมาณปຓนจ านวน  ๎์๐,ํ๓๏,๔๕๑,๓์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

้หนา   ๑๖๒
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ํ. ทุนหมุนวียนทีไมีฐานะปຓนนิติบุคคล รวม ๒,๐๒๓,์๑๔,๕์์ บาท คือ 

 (ํ) กองทุนการออมหงชาติ  ๐๔์,๕๎๕,๑์์ บาท 

 (๎) กองทุนจัดรูปทีไดินพืไอพัฒนาพืๅนทีไ  ๐์,์์์,์์์ บาท 

 (๏) กองทุนพืไอความสมอภาคทางการศึกษา  ๑,๓๕๒,ํ๎๕,๐์์ บาท 

 (๐) กองทุนยุติธรรม  ํ๑์,์์์,์์์ บาท 

๎. ทุนหมุนวียนทีไเมมีฐานะปຓนนิติบุคคล รวม ํ๕๓,๓์๒,๔๏๒,๔์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานสงสริม 

  วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
  ส าหรับกองทุนสงสริม 

  วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ๕๐๔,๓๏๔,์์์ บาท 

 (๎) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
  ส าหรับกองทุนประชารัฐ 

  สวัสดิการพืไอศรษฐกิจฐานรากละสังคม  ๐์,์์์,์์์,์์์ บาท 

 (๏) กรมกิจการดใกละยาวชน  
  ส าหรับกองทุนคุຌมครองดใก  ๏์,์์์,์์์ บาท 

 (๐) กรมกิจการผูຌสูงอายุ ส าหรับกองทุนผูຌสูงอายุ  ๓์,์์์,์์์ บาท 

 (๑) กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ  
  ส าหรับกองทุนสงสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ๕์,์์์,์์์ บาท 

 (๒) ส านักงานคณะกรรมการสงสริมวิทยาศาสตร์  
  วิจัยละนวัตกรรม  
  ส าหรับกองทุนสงสริมวิทยาศาสตร์  
  วิจัยละนวัตกรรม  ํ๎,๑๑๐,๑๒๑,๒์์ บาท 

 (๓) กรมชลประทาน  ส าหรับกองทุนจัดรูปทีไดิน  ๕๏๑,์์์,์์์ บาท 

 (๔) กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ  
  ส าหรับกองทุนสงสริมการคຌา 
  ระหวางประทศ  ๒๕๑,์์์,์์์ บาท 

 (๕) กรมการศาสนา  ส าหรับกองทุนสงสริม 

  การผยผพระพุทธศาสนา 
  ฉลิมพระกียรติ  ๔์  พรรษา   ๎๎,๓๓๕,์์์ บาท 

้หนา   ๑๖๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ํ์) กรมศิลปากร  ส าหรับกองทุนสงสริม 

  งานจดหมายหตุ  ๎์,๓๓๐,๎์์ บาท 

 (ํํ) กรมสงสริมวัฒนธรรม  
  ส าหรับกองทุนสงสริมงานวัฒนธรรม  ๑๎,๑๕์,์์์ บาท 

 (ํ๎) ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 

  รวมสมัย  ส าหรับกองทุน 

  สงสริมศิลปะรวมสมัย  ๔,๕ํ๏,์์์ บาท 

 (ํ๏) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ส าหรับกองทุน 

  สงสริมละพัฒนาการศึกษา 
  ส าหรับคนพิการ  ๕์,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๐) กรมการพทย์ผนเทย 

  ละการพทย์ทางลือก  
  ส าหรับกองทุนภูมิปัญญา 
  การพทย์ผนเทย  ํ์,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๑) สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ  
  ส าหรับกองทุนการพทย์ฉุกฉิน  ๔ํ์,๐๕์,์์์ บาท 

 (ํ๒) ส านักงานหลักประกัน 

  สุขภาพหงชาติ  
  ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพหงชาติ  ํ๐์,๑๏๏,๐๎๐,๎์์ บาท 

 (ํ๓) ส านักงานต ารวจหงชาติ  
  ส าหรับกองทุนพืไอการสืบสวน 

  ละสอบสวนคดีอาญา  ๑๑์,์์์,์์์ บาท 

 (ํ๔) ส านักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร  
  ส าหรับกองทุนพืไอผูຌคยปຓนสมาชิกรัฐสภา  ๎์๎,๑๒๎,๔์์ บาท 

 (ํ๕) ส านักงานคณะกรรมการ 

  การลือกตัๅง  ส าหรับกองทุน 

  พืไอการพัฒนาพรรคการมือง  ๓๎,์์์,์์์ บาท 

้หนา   ๑๖๔
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (๎์) ส านักงานคณะกรรมการ 

  ปງองกันละปราบปราม 

  การทุจริตหงชาติ  ส าหรับกองทุน 

  ปງองกันละปราบปราม 

  การทุจริตหงชาติ  ํ์,์์์,์์์ บาท 

หมวด  ๓ 

งบประมาณรายจายพืไอการช าระหนีๅภาครัฐ 
 

 

มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายส าหรับผนงานบริหารจัดการหนีๅภาครัฐ  ฿หຌตัๅงปຓน
จ านวน  ๎๓๎,ํ๎๓,ํ๏๐,๎์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

ํ. กระทรวงการคลัง รวม ๎๎ํ,๔๎๏,๏๐๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) ส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ  ๎๎ํ,๔๎๏,๏๐๎,ํ์์ บาท 

๎. รัฐวิสาหกิจ รวม ๑์,๏์๏,๓๕๎,ํ์์ บาท คือ 

 (ํ) การรถเฟฟງาขนสงมวลชนหงประทศเทย  ๕,์๏ํ,๏๎๒,๕์์ บาท 

 (๎) การรถเฟหงประทศเทย  ๔,์๏๏,๑๏๐,๎์์ บาท 

 (๏) ธนาคารพืไอการกษตร 

  ละสหกรณ์การกษตร  ๏์,ํ๒๒,๏๓๒,๔์์ บาท 

 (๐) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ  ๏,์๓๎,๑๑๐,๎์์ บาท 

หมวด  ๔ 

งบประมาณรายจายพืไอชด฿ชຌงินคงคลงั 
 

 

มาตรา ๑๑ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย  พืไ อ ช ด ฿ ชຌ  งิ น ค ง ค ลั ง   ฿ หຌ ตัๅ ง  ปຓ น จ า น ว น 
๒๎,๓์๕,๐๒๑,๔์์  บาท  จ านกดังนีๅ 

(ํ) ผนงานรายจายพืไอชด฿ชຌงินคงคลัง  ๒๎,๓์๕,๐๒๑,๔์์ บาท 

 

ผูຌรับสนองพระบรมราชองการ 
พลอก ประยุทธ ์ จนัทร์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๖๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ  คือ  พืไอ฿หຌหนวยรับงบประมาณเดຌมีกรอบวงงิน
งบประมาณส าหรับ฿ชຌจาย฿นปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๒๏ 

้หนา   ๑๖๖
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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