
 
พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปีที่  ๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ นายก รั ฐมนต รีและ รั ฐมนต รีว่ าการกระทรวงการคลั ง รั กษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

้หนา   ๑
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มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ให้ตั้งเป็นจํานวน   
รวมทั้งสิ้น  ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน  ตามรายการและจํานวนเงิน 
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร  หรือตามที่จะได้มีการโอน 
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

หมวด  ๒ 
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

 
 

มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๕๙๐,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
จําแนกดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน 
 และต้อนรับประมุขต่างประเทศ  ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 
 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 กรณีฉุกเฉิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา  
 แก้ไขปัญหา  และเยียวยา 
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
 การระบาดของโรคติดเชื้อ 
 ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 ข้าราชการ  ลูกจ้าง  
 และพนักงานของรัฐ  ๗๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) เงินช่วยเหลือข้าราชการ  ลูกจ้าง   
 และพนักงานของรัฐ  ๔,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) เงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  ๓๒๒,๗๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



(๙) เงินเลื่อนเงินเดือน 
 และเงินปรับวุฒิข้าราชการ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) เงินสํารอง  เงินสมทบ  
 และเงินชดเชยของข้าราชการ  ๗๕,๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) เงินสํารองจ่าย 
 เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ๙๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวด  ๓ 
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น
จํานวน  ๒๒,๔๖๒,๒๒๕,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๕๕๐,๓๓๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๒๖,๑๙๘,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๑๐๒,๘๔๙,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๓,๖๙๔,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๖,๖๖๑,๒๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๓๙,๐๓๙,๘๐๐ บาท 
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 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบ 
  การบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๑,๘๙๓,๐๐๐ บาท 
๒. กรมประชาสัมพันธ์ รวม ๑,๔๕๔,๓๐๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๗๑,๙๔๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๙๘๒,๓๖๐,๘๐๐ บาท 
๓. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ รวม ๔๘๐,๖๑๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๓๘๘,๐๑๒,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ  
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๙๒,๕๙๙,๑๐๐ บาท 
๔. สํานักงบประมาณ รวม ๖๓๑,๙๑๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒๖๒,๙๔๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๓๖๘,๙๗๐,๖๐๐ บาท 
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๕. สํานักงานขับเคลื่อน 
 การปฏิรูปประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้าง 
 ความสามัคคีปรองดอง รวม ๒๙,๖๑๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๖,๙๒๐,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๑,๐๗๘,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒๑,๖๒๐,๕๐๐ บาท 
๖. สํานักงานคณะกรรมการ 
 กฤษฎีกา    รวม ๒๓๕,๔๖๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒๐๘,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๗,๑๕๐,๘๐๐ บาท 
๗. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ข้าราชการพลเรือน รวม ๑,๓๔๘,๙๑๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓๙๘,๙๑๒,๗๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. สํานักงานคณะกรรมการ 
 คุ้มครองผู้บริโภค รวม ๑๑๓,๑๙๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๔๐,๑๒๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๖๖,๔๓๘,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๖,๖๒๕,๗๐๐ บาท 
๙. สํานักงานคณะกรรมการ 
 นโยบายที่ดินแห่งชาติ รวม ๒๕๔,๕๖๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๐๓,๓๕๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๓๖,๑๓๗,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๖
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 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับกระบวนทัศน์ 
  เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๑๑๕,๐๗๒,๒๐๐ บาท 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ รวม ๓๐๓,๐๐๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒๓๓,๕๑๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๖๙,๔๙๔,๐๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมการลงทุน รวม ๒๓๔,๓๓๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๖๕,๖๗๓,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง 
  ความสามารถในการแข่งขัน  ๖๘,๖๕๗,๐๐๐ บาท 
๑๒. สํานักงาน 
 ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ รวม ๕๑๘,๑๘๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๕๑๘,๑๘๗,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๗
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๑๓. สํานักงาน 
 สภาความม่ันคงแห่งชาติ รวม ๙๒,๙๓๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๖๑,๔๕๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๑๔,๖๗๑,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ   
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากลไก 
  การบริหารจัดการ 
  ความม่ันคงแบบองค์รวม  ๘,๘๐๔,๔๐๐ บาท 
๑๔. สํานักงานสภาพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม ๒๘๒,๗๔๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๑๓,๐๓๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๖๙,๗๑๔,๑๐๐ บาท 
๑๕. สํานักเลขาธิการ 
 คณะรัฐมนตรี  รวม ๕๖๔,๑๓๘,๓๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๕๖๔,๑๓๘,๓๐๐ บาท 
๑๖. สํานักเลขาธิการ 
 นายกรัฐมนตรี รวม ๒,๗๐๐,๐๕๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๒,๓๓๘,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓๕๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๙,๘๕๙,๗๐๐ บาท 
๑๗. กองอํานวยการ 
 รักษาความม่ันคง 
 ภายในราชอาณาจักร รวม ๕,๔๓๔,๙๗๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๔๔,๐๕๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๔๔,๕๘๙,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๔,๘๓๒,๐๓๒,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากลไก 
  การบริหารจัดการ 
  ความม่ันคงแบบองค์รวม  ๔๑๔,๒๙๗,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๘. ศูนย์อํานวยการ 
 รักษาผลประโยชน์ 
 ของชาติทางทะเล รวม ๑,๒๕๖,๒๑๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๒๖,๓๘๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๑,๑๒๙,๘๓๐,๕๐๐ บาท 
๑๙. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม ๔,๖๘๒,๓๑๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๒๕๘,๖๙๓,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๕๗๓,๓๔๔,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้าง 
  ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓,๘๕๐,๒๗๙,๔๐๐ บาท 
๒๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 สุขภาพแห่งชาติ รวม ๘๖,๕๓๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๓,๓๗๕,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้าง 
  ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๗๓,๑๖๐,๓๐๐ บาท 
๒๑. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๒๒,๒๓๐,๑๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๗๐,๗๓๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๕,๔๑๔,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔๖,๐๘๑,๒๐๐ บาท 
๒๒. สถาบันบริหารจัดการ 
 ธนาคารที่ดิน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๖,๘๓๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๑๗,๐๕๘,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๑๙,๗๘๑,๔๐๐ บาท 
๒๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
 ไซเบอร์แห่งชาติ รวม ๒๒๓,๒๑๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๗,๙๙๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๒๐๕,๒๒๐,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๔. สํานักงานบริหาร 
 และพัฒนาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๑๒,๓๑๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๖๗,๓๙๗,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๔๔,๙๑๔,๗๐๐ บาท 
๒๕. สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๐๒,๗๔๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓๒,๒๗๐,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๗๐,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
๒๖. สํานักงานส่งเสริม 
 การจัดประชุมและนิทรรศการ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๘๘,๖๔๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๗,๔๖๔,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๔๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๗. สํานักงานส่งเสริม 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๒๑,๘๗๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๑,๐๙๘,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๒๕,๘๘๔,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๒๙,๒๗๓,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๑๕,๖๑๕,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๘๕,๓๘๗,๘๘๕,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงกลาโหม รวม ๕,๑๐๐,๓๗๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๓,๕๒๐,๖๓๗,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๑๗,๗๕๓,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ   
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๑,๕๒๖,๗๒๗,๓๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๓๓,๓๑๔,๘๐๐ บาท 
๒. กองทัพบก   รวม ๓๓,๖๐๗,๔๐๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๒,๘๗๖,๐๒๑,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๒๘๑,๗๑๓,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๑๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๒,๙๗๘,๒๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ  
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๑๗,๔๔๖,๗๔๓,๕๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๙,๑๗๕,๐๐๐ บาท 
๓. กองทัพเรือ  รวม ๑๗,๖๘๖,๒๒๖,๘๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๔,๕๙๕,๘๗๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๔๕,๔๙๗,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๓,๙๑๓,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ  
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๑๒,๘๘๕,๐๕๓,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๑๕๕,๘๙๐,๔๐๐ บาท 
๔. กองทัพอากาศ รวม ๒๑,๕๓๑,๙๘๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๓,๗๘๕,๔๗๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๓๕,๙๓๙,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๑,๓๒๘,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ  
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๑๗,๖๘๕,๗๒๓,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕
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 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๒๓,๕๒๔,๐๐๐ บาท 
๕. กองบัญชาการกองทัพไทย รวม ๗,๒๙๖,๘๙๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑,๖๑๑,๔๐๘,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๕๓,๐๘๐,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ  
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๕,๕๖๒,๕๗๑,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๖๙,๘๓๔,๐๐๐ บาท 
๖. สถาบันเทคโนโลยี 
 ป้องกันประเทศ รวม ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  การป้องกันประเทศ  
  และความพร้อม 
  เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ  ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๑๐,๔๒๑,๖๑๗,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการคลัง รวม ๑,๑๓๗,๙๑๓,๓๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๔๗,๘๔๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๕๙๐,๐๗๐,๕๐๐ บาท 
๒. กรมธนารักษ์  รวม ๓,๐๖๙,๗๒๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๗๖,๕๐๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒,๕๙๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท 
๓. กรมบัญชีกลาง รวม ๖๖๓,๓๐๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๖๖๓,๓๐๐,๕๐๐ บาท 
๔. กรมศุลกากร  รวม ๑,๗๓๑,๘๖๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๑๔๒,๙๑๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑,๕๘๘,๙๔๗,๖๐๐ บาท 
๕. กรมสรรพสามิต รวม ๗๒๙,๔๓๒,๗๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๗๒๙,๔๓๒,๗๐๐ บาท 
๖. กรมสรรพากร  รวม ๑,๖๑๕,๐๕๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑,๖๑๕,๐๕๖,๘๐๐ บาท 
๗. สํานักงานคณะกรรมการ 
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๔๔,๖๐๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๔,๖๐๑,๗๐๐ บาท 
๘. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวม ๗๘,๒๒๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๔,๗๐๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวม ๗๗๑,๕๐๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๗๑,๕๐๘,๖๐๐ บาท 

๑๐. สํานักงานความร่วมมือ 
 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 กับประเทศเพื่อนบ้าน  
 (องค์การมหาชน) รวม ๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ  ให้ตั้ ง เ ป็นจํานวน  

๓,๗๖๓,๑๗๒,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รวม ๓,๗๖๓,๑๗๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๖๓,๖๑๔,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๓,๕๙๙,๕๕๘,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกํากับ  

ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๓,๐๒๒,๖๐๖,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
 และกีฬา    รวม ๓๙๓,๘๘๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘๘,๓๔๔,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๙๐,๗๓๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๕,๔๓๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา  ๖๙,๓๖๙,๕๐๐ บาท 
๒. กรมการท่องเที่ยว รวม ๕๙๗,๐๑๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๙๙,๗๒๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๙๗,๒๙๒,๗๐๐ บาท 
๓. กรมพลศึกษา  รวม ๕๖๑,๓๘๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๙๔,๐๙๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา  ๔๖๗,๒๘๕,๑๐๐ บาท 
๔. มหาวิทยาลัย 
 การกีฬาแห่งชาติ รวม ๑,๔๑๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๙๙๕,๘๒๕,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา  ๔๑๗,๑๗๘,๔๐๐ บาท 
๕. องค์การบริหาร 
 การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๕๗,๓๑๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๗,๓๑๙,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
และหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๒๑,๓๖๑,๑๗๐,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความม่ันคงของมนุษย์ รวม ๖๐๒,๒๐๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๑๙๒,๖๐๕,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๑๐๕,๓๐๐,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๑๒,๓๖๒,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๒๘๐,๘๑๐,๕๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท 
๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวม ๑๗,๒๒๒,๗๐๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๖๘,๕๑๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๖๗,๔๓๒,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๑๖,๙๗๐,๙๕๔,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๕,๘๐๕,๗๐๐ บาท 
๓. กรมกิจการผู้สูงอายุ รวม ๔๗๑,๗๘๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๒๓,๓๙๔,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๒,๔๑๖,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔,๒๖๑,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๔๓๑,๗๐๘,๘๐๐ บาท 
๔. กรมกิจการสตรี 
 และสถาบันครอบครัว รวม ๓๒๓,๓๒๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๕๒,๙๙๗,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๔๐,๙๗๖,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๙,๓๔๗,๙๐๐ บาท 
๕. กรมพัฒนาสังคม 
 และสวัสดิการ  รวม ๙๓๒,๕๗๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๑๔๔,๘๘๓,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑๙๗,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสงัคม  ๔๘๐,๗๙๔,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๑๐๘,๙๙๑,๘๐๐ บาท 
๖. กรมส่งเสริมและพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตคนพิการ รวม ๕๔๙,๗๐๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๘๖,๗๑๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๘,๒๖๔,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๑,๙๔๔,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๔๐๒,๗๘๒,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๗. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑,๒๕๘,๘๗๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๓๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๑,๒๒๖,๓๒๘,๔๐๐ บาท 
มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรมและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๔๕,๔๘๒,๘๘๓,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวม ๗,๐๕๘,๙๗๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๙๑,๑๒๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๓๐๓,๐๓๙,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๖,๗๓๔,๗๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๗๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๐๐๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒,๕๖๙,๐๔๓,๑๐๐ บาท 
 (๘) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๘๐๖,๕๔๓,๔๐๐ บาท 
 (๙) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๖๙,๙๙๙,๒๐๐ บาท 
 (๑๐) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔๑๐,๔๔๔,๕๐๐ บาท 
๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวม ๒๒๒,๖๓๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๘๕,๐๕๓,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๑,๑๖๐,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๖,๔๑๙,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๓. สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ รวม ๔๘๔,๓๐๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๕๓,๒๖๙,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๓๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
๔. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวม ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๙,๖๒๕,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๔,๘๕๓,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๔๓,๗๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑,๗๕๙,๐๐๐ บาท 
๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม ๓๗๖,๙๑๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๒๒,๔๘๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๑๘,๐๓๙,๕๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒๐,๑๙๖,๓๐๐ บาท 
๖. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวม ๑๑๒,๘๓๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๐๗,๗๑๖,๙๐๐ บาท 
๗. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๒๔๘,๑๑๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๙๖,๕๐๙,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๗,๙๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๓๓,๖๓๙,๘๐๐ บาท 
๘. มหาวิทยาลัย 
 นราธิวาสราชนครินทร์ รวม ๓๐๕,๔๐๒,๓๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๖๐,๑๒๔,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๒๕,๐๗๕,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒๐,๒๐๑,๙๐๐ บาท 
๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๕๓๘,๒๕๖,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๑๓๖,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔๘๕,๔๖๓,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๖,๓๙๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๓,๒๖๐,๙๐๐ บาท 

๑๐. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๓๔๒,๔๐๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๖๒,๑๒๙,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒๖๑,๔๔๔,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๘,๘๓๔,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวม ๑๗๙,๖๖๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๕๙,๑๗๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒๐,๔๘๒,๗๐๐ บาท 
๑๒. มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๑๐๔,๗๓๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๐๔,๗๓๗,๓๐๐ บาท 
๑๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๑๘๓,๒๙๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๓๑๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๖๖,๕๖๙,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๔,๙๐๐,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๗๘,๒๘๖,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒๓๒,๑๐๐ บาท 
๑๔. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๑๗๓,๙๓๗,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๖๘,๐๗๙,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕,๘๕๗,๗๐๐ บาท 
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กาญจนบุรี   รวม ๑๘๗,๖๑๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๕๓,๕๙๒,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๐,๗๓๐,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๓,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กําแพงเพชร  รวม ๑๘๐,๓๙๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๔๙,๐๕๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๐,๘๙๐,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔๔๘,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จันทรเกษม   รวม ๑๕๗,๓๐๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๒๔,๕๘๓,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๑,๖๗๒,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑,๐๔๖,๕๐๐ บาท 
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๑๙๓,๐๘๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๖๑,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๙,๘๗๓,๒๐๐ บาท 
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๑๙๘,๑๐๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๘,๓๕๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๕๑,๗๒๘,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๕,๓๓๖,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๖๙๒,๘๐๐ บาท 
๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม ๒๐๓,๑๕๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๐,๕๓๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๕๓,๒๒๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒,๑๗๒,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๓,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔,๑๘๔,๔๐๐ บาท 
๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม ๑๕๙,๔๓๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๔,๕๑๕,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๕,๓๓๗,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๙,๕๘๕,๑๐๐ บาท 
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ๑๒๖,๕๙๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๗,๔๔๒,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๘,๒๕๑,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๘๙๘,๐๐๐ บาท 
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๑๘๗,๖๓๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓๑,๐๗๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๒,๙๐๘,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๘,๘๒๘,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔,๘๑๖,๕๐๐ บาท 
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครราชสีมา  รวม ๑๓๖,๗๗๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๑,๑๒๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔๐,๐๕๖,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๕,๒๙๔,๘๐๐ บาท 
๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครศรีธรรมราช รวม ๑๓๐,๙๘๘,๕๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๐๙,๙๙๔,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑๘,๒๘๘,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๗๐๕,๗๐๐ บาท 
๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครสวรรค์   รวม ๒๘๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๔๘,๑๖๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๐,๕๕๖,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๕๐๗,๘๐๐ บาท 
๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวม ๑๔๙,๒๕๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๘๔๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๗,๖๒๙,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๙,๔๓๗,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๘,๓๔๔,๓๐๐ บาท 
๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม ๒๐๐,๗๘๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๕๔,๖๕๗,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔๐,๘๘๑,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๕๔๗,๖๐๐ บาท 
๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๑๗๓,๐๑๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๑๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓๓,๐๖๒,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๘,๘๐๗,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๘,๐๓๙,๖๐๐ บาท 
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา รวม ๑๒๒,๖๒๓,๔๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๗๘,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๕,๔๕๔,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๘,๓๙๖,๕๐๐ บาท 
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พิบูลสงคราม  รวม ๑๖๕,๓๔๖,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒,๕๓๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๒๘,๙๘๐,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๐,๙๒๔,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๙๐๓,๗๐๐ บาท 
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เพชรบุรี    รวม ๓๒๔,๐๒๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๔๖๘,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๗๗,๐๒๒,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๐,๐๖๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๓,๑๑๓,๕๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๓๕๕,๕๐๐ บาท 
๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เพชรบูรณ์    รวม ๑๑๑,๑๒๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๗๖,๕๙๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๔,๕๓๑,๐๐๐ บาท 
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม ๑๕๒,๔๕๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๔,๒๑๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๔,๐๙๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔,๑๓๘,๖๐๐ บาท 
๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 มหาสารคาม  รวม ๑๙๓,๕๗๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๔๘,๔๗๕,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๙,๗๖๐,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๕,๓๓๕,๖๐๐ บาท 
๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๑๖๖,๑๖๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓๕,๗๘๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๘,๐๖๔,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๓๒๓,๙๐๐ บาท 
๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวม ๑๖๒,๘๕๗,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๒๔,๑๔๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒,๕๖๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๓,๕๙๒,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑,๒๐๕,๖๐๐ บาท 
๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ราชนครินทร์  รวม ๑๔๖,๘๗๗,๗๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๐๒๒,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๑,๒๗๕,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๑,๗๗๕,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๘๐๔,๓๐๐ บาท 
๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 รําไพพรรณี   รวม ๑๔๕,๘๕๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๐,๑๙๔,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑,๗๔๕,๕๐๐ บาท 
๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวม ๑๔๕,๓๘๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๖,๖๗๙,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๘,๐๒๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๖๘๐,๖๐๐ บาท 
๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวม ๑๓๑,๒๖๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๐๑,๘๔๕,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๖,๓๕๐,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๖๑๙,๒๐๐ บาท 
๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 จังหวัดปทุมธานี รวม ๒๓๙,๖๒๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๙๑,๓๕๙,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๓,๑๘๗,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๕,๐๘๓,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ศรีสะเกษ    รวม ๑๗๑,๘๔๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓๔,๗๓๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๖,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๙,๔๖๓,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑,๔๐๙,๘๐๐ บาท 
๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๑๕๑,๒๗๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๙,๑๔๖,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๗,๘๔๓,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑,๒๘๙,๗๐๐ บาท 
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ๑๙๐,๓๔๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๖๕,๔๖๙,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๑,๑๖๑,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๒๑๔,๖๐๐ บาท 
๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา  รวม ๓๑๑,๔๑๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๔๙,๓๓๒,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๐,๒๖๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔๒,๔๒๘,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๙,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สุราษฎร์ธานี  รวม ๓๒๐,๒๓๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๗๗,๖๔๖,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๖,๙๓๓,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๑,๖๐๐,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวม ๑๗๕,๔๖๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒,๙๓๙,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓๖,๔๙๘,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๔,๔๙๖,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑,๕๓๑,๐๐๐ บาท 
๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง  รวม ๑๑๔,๓๗๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๘๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๘๕,๓๐๖,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๓,๑๓๘,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๓,๒๖๒,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน   
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๒,๑๘๑,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุดรธานี    รวม ๑๒๕,๘๑๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๗๒,๐๕๔,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔๘,๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๕,๑๐๐,๖๐๐ บาท 
๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวม ๑๘๑,๘๐๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒,๘๓๙,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๒๘,๓๙๓,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔๒,๐๖๖,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๘,๕๐๔,๘๐๐ บาท 
๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุบลราชธานี  รวม ๑๗๔,๘๘๓,๓๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๔๖,๙๗๓,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒,๕๖๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑๗,๗๑๙,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๓,๑๒๔,๓๐๐ บาท 
๕๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลกรุงเทพ รวม ๒๐๘,๖๒๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๐๘,๖๒๘,๕๐๐ บาท 
๕๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลตะวันออก รวม ๑๙๒,๘๘๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๙๒,๘๘๑,๕๐๐ บาท 
๕๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธัญบุรี รวม ๔๙๐,๖๔๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔๘๕,๙๐๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๖๙๕,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔,๐๔๕,๔๐๐ บาท 
๕๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร รวม ๑๕๐,๙๐๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๔๗,๕๑๑,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๓,๒๑๓,๖๐๐ บาท 
๕๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวม ๒๙๗,๐๙๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๙๗,๐๙๒,๓๐๐ บาท 
๕๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลล้านนา รวม ๒๗๐,๗๗๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๖๐,๖๒๕,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลศรีวิชัย รวม ๒๐๔,๐๗๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๐๔,๐๗๙,๔๐๐ บาท 
๖๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม ๒๕๓,๔๗๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๕๐,๗๗๕,๘๐๐ บาท 
๖๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลอีสาน รวม ๔๖๖,๖๔๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔๕๓,๑๕๙,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๓,๓๙๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๐,๐๘๙,๖๐๐ บาท 
๖๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๑,๒๓๒,๖๒๖,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๒๒,๕๐๕,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๓๓,๙๐๗,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒๓๘,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๕,๙๐๔,๕๐๐ บาท 
๖๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม ๑,๔๙๗,๗๒๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๔,๓๙๙,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๘๗,๘๙๘,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๔,๖๘๓,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑,๐๖๕,๓๕๔,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒๓๔,๙๖๙,๔๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๓,๒๓๗,๓๐๐ บาท 
 (๘) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๔๒,๙๙๙,๖๐๐ บาท 
๖๔. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม ๑,๑๓๓,๒๓๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๘,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๕๑๙,๓๓๔,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๕๗๕,๙๒๘,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท 
๖๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม ๑,๐๕๒,๓๔๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๙,๔๐๓,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔๕๓,๗๙๗,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๕,๒๗๓,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๕๖๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๑,๐๓๐,๑๐๐ บาท 
๖๖. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๓๔๙,๑๘๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๔๕,๒๖๗,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๓,๙๑๖,๐๐๐ บาท 
๖๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี รวม ๓๙๔,๙๒๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๗๓,๓๗๔,๕๐๐ บาท 
๖๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวม ๔๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๑๙,๕๖๗,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๔๘,๔๓๒,๓๐๐ บาท 
๖๙. มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีสุรนารี รวม ๙๐๕,๒๖๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๒๗,๒๗๑,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๕,๘๓๐,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  ด้านวิทยาศาสตร์  
  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ๒๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๖๑๒,๙๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๒๗,๖๙๑,๑๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๕,๐๗๙,๒๐๐ บาท 
๗๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม ๑,๗๕๔,๒๔๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๖๐๓,๘๘๘,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑,๑๔๔,๖๗๓,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๕,๖๘๑,๒๐๐ บาท 
๗๑. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๔๙๒,๙๐๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๐,๑๘๔,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๙๔,๗๖๐,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๓๘,๘๙๙,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๙,๐๖๑,๕๐๐ บาท 
๗๒. มหาวิทยาลัยพะเยา รวม ๓๘๕,๔๐๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๔๘,๔๑๑,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๕๘,๓๙๒,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๖๒,๖๗๗,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๕,๙๓๐,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน   
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๙,๙๙๒,๒๐๐ บาท 
๗๓. มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๙๖๔,๔๔๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๖๔,๔๔๕,๗๐๐ บาท 
๗๔. มหาวิทยาลัย 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๓๙๓,๓๖๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๙๓,๓๖๕,๙๐๐ บาท 
๗๕. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๓,๘๐๘,๔๐๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๖๑,๐๔๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑,๐๘๒,๘๙๘,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒,๕๖๒,๒๘๙,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒,๑๖๙,๕๐๐ บาท 
๗๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๔๘๗,๒๓๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๓๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๒๓,๘๘๒,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๓๓,๐๒๑,๕๐๐ บาท 
๗๗. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวม ๖๗๒,๖๘๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๕๓,๘๕๙,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๙,๐๗๘,๔๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๒๙,๐๑๕,๔๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน   
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๗๑,๕๓๕,๐๐๐ บาท 
๗๘. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม ๘๗๘,๗๗๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔๕,๓๑๒,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔๙๘,๕๖๒,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๓๔,๘๙๖,๑๐๐ บาท 
๗๙. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๑,๔๗๕,๖๙๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๘๐๓,๙๘๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๖๐๔,๗๐๘,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๖๗,๐๐๗,๕๐๐ บาท 
๘๐. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๒๘๒,๗๕๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๗๒,๓๓๒,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๐,๔๒๕,๑๐๐ บาท 
๘๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม ๑,๐๘๒,๐๙๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕,๖๕๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๖๗๐,๐๕๒,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๙๑,๒๓๘,๘๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๑๒,๒๒๔,๔๐๐ บาท 
๘๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวม ๔๐๐,๓๓๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๙๔๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๗๕,๔๓๑,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๘,๑๓๑,๒๐๐ บาท 
๘๓. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
 สภากาชาดไทย รวม ๑๓๒,๐๔๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๙๔๐,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๑๐,๕๖๒,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒๐,๕๔๔,๐๐๐ บาท 
๘๔. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวม ๑๐๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๙,๔๙๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๘,๒๓๗,๘๐๐ บาท 
๘๕. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รวม ๑๔๒,๔๔๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒,๓๒๕,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๔๐,๑๑๙,๔๐๐ บาท 
๘๖. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวม ๕๖๔,๗๖๗,๖๐๐ บาท คือ 
  (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๕๖๔,๗๖๗,๖๐๐ บาท 
๘๗. สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร์ รวม ๑๕๓,๒๕๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๕,๓๗๐,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมดิจิทัล  ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓๗,๒๔๖,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๘๘. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวม ๑๒๔,๕๕๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๐๐,๐๒๕,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑,๐๒๔,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๙,๕๐๙,๖๐๐ บาท 
๘๙. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์   
 วิจัยและนวัตกรรม รวม ๖๗,๑๔๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ๖๗,๑๔๙,๑๐๐ บาท 
๙๐. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวม ๒,๑๑๓,๒๒๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๑๔,๑๙๗,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๓๒๐,๐๑๕,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๕๘๙,๐๔๙,๔๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๕๗,๔๖๕,๙๐๐ บาท 
๙๑. สํานักงานสภานโยบาย 
 การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รวม ๗๖,๙๖๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๖๔,๐๓๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๙,๑๕๖,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๗๖๔,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๙๒. ศูนย์ความเป็นเลิศ 
 ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๘,๔๘๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๙,๙๘๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๙๓. สถาบันเทคโนโลยี 
 นิวเคลียร์แห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๓๐,๒๘๗,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๙,๑๕๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๔,๑๖๘,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๒,๓๕๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๐๔,๖๑๓,๑๐๐ บาท 
๙๔. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๙๓,๔๔๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๖๔,๘๔๔,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๙๘,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๓๐,๔๗๗,๑๐๐ บาท 
๙๕. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๑๘,๒๗๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๙,๒๕๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๖๒,๗๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔,๙๑๘,๓๐๐ บาท 
๙๖. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๐๐,๔๐๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๗๔,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
๙๗. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๑๘,๓๔๓,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๑๐๙,๕๑๓,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๙๑,๑๔๓,๑๐๐ บาท 
๙๘. สํานักงานพัฒนา 
 เทคโนโลยีอวกาศ 
 และภูมิสารสนเทศ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๖๐๒,๕๘๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘๕,๘๕๐,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๘๙,๙๙๓,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๖๑,๑๓๙,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกํากับ   

ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๖๒,๔๓๘,๒๔๐,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓๓๔,๔๗๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๑๒,๑๗๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๘,๔๙๐,๗๐๐ บาท 
๒. กรมการข้าว  รวม ๑๘,๙๒๖,๓๐๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๑๘,๐๗๐,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๘,๗๗๗,๕๗๙,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๓๐,๖๕๑,๕๐๐ บาท 
๓. กรมชลประทาน รวม ๓๑,๒๘๒,๗๘๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑,๘๒๗,๒๕๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒๙,๔๕๕,๕๒๘,๙๐๐ บาท 
๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม ๓๔๘,๕๙๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๘๘,๖๐๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๔๐,๒๑๘,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑๙,๗๗๗,๐๐๐ บาท 
๕. กรมประมง   รวม ๑,๑๔๔,๗๓๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๓๔,๘๔๕,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๙,๕๓๑,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๑๘๕,๖๘๓,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๕๕๕,๐๗๓,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๕๙,๕๙๗,๙๐๐ บาท 
๖. กรมปศุสัตว์   รวม ๑,๘๐๔,๙๖๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๓๘,๕๐๙,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๙๘๕,๒๔๗,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๘๑,๒๐๙,๑๐๐ บาท 
๗. กรมฝนหลวง 
 และการบินเกษตร รวม ๑,๕๒๑,๕๒๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ตอ่สิ่งแวดล้อม  ๕๙๘,๒๑๑,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๙๒๓,๓๑๓,๐๐๐ บาท 
๘. กรมพัฒนาที่ดิน รวม ๒,๗๕๑,๕๙๐,๒๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๑๓๕,๔๗๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑,๓๖๐,๒๘๕,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๓๘,๘๓๔,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. กรมวิชาการเกษตร รวม ๘๔๙,๓๑๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๒๐,๓๕๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๒๗๓,๙๐๐,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๕๕,๐๕๓,๙๐๐ บาท 

๑๐. กรมส่งเสริมการเกษตร รวม ๑,๒๔๗,๑๖๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๑๗,๖๐๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๖๔๘,๐๗๕,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๖๗,๓๔๐,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  ๙,๗๑๙,๖๐๐ บาท 
๑๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๗๖๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๐๒,๖๒๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๒๑,๗๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๒๑๓,๑๐๖,๔๐๐ บาท 
๑๒. กรมหม่อนไหม  รวม ๒๓๑,๑๔๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๒,๑๖๕,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๔๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑๕,๒๑๕,๙๐๐ บาท 
๑๓. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
 เพื่อเกษตรกรรม รวม ๓๖๔,๙๖๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๔๕,๐๗๔,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๖๔,๙๖๙,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๔๗,๘๓๑,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  ๗,๐๙๔,๒๐๐ บาท 
๑๔. สํานักงานมาตรฐาน 
 สินค้าเกษตร 
 และอาหารแห่งชาติ รวม ๑๒๖,๑๖๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๓,๗๖๔,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๕๑,๓๙๙,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
๑๕. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม ๒๓๖,๘๔๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๖๙,๖๐๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๖๕,๗๔๒,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๖. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๕๕,๔๐๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๔๗,๙๖๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๓๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๗๕,๔๙๕,๗๐๐ บาท 
๑๗. สํานักงานพิพิธภัณฑ์ 
 เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๕๐,๗๕๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๖๙,๙๖๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๘๐,๗๘๖,๕๐๐ บาท 
มาตรา ๑๕ ง บป ร ะม าณร า ย จ่ า ย ข อ ง ก ร ะท ร ว ง คมน า คม   ใ ห้ ตั้ ง เ ป็ น จํ า น ว น 

๕๗,๙๗๕,๗๖๒,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงคมนาคม รวม ๓๒๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๒๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท 
๒. กรมการขนส่งทางบก รวม ๑,๒๔๓,๗๐๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๒๔๓,๗๐๑,๘๐๐ บาท 
๓. กรมการขนส่งทางราง รวม ๘๖,๖๕๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘๖,๖๕๑,๖๐๐ บาท 
๔. กรมเจ้าท่า   รวม ๒,๔๕๔,๘๕๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒,๔๕๔,๘๕๘,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๕. กรมทางหลวง  รวม ๒๙,๙๓๕,๘๘๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๙,๙๓๕,๘๘๕,๐๐๐ บาท 
๖. กรมทางหลวงชนบท รวม ๒๓,๕๘๐,๒๖๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๓,๕๘๐,๒๖๒,๕๐๐ บาท 
๗. กรมท่าอากาศยาน รวม ๓๑๘,๖๖๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๑๘,๖๖๙,๘๐๐ บาท 
๘. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนการขนส่งและจราจร รวม ๓๔,๔๓๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๔,๔๓๘,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน

ในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๓,๗๓๕,๖๙๗,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๓๙๕,๐๒๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๘๔,๘๓๔,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมดิจิทัล  ๑๐๙,๒๗๗,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๐๐,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
๒. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๑,๔๙๙,๖๕๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒๒๒,๑๙๐,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๑,๒๗๗,๔๖๘,๖๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ รวม ๑๘๓,๒๔๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๙,๔๗๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมดิจิทัล  ๑๒๓,๗๖๒,๗๐๐ บาท 
๔. สํานักงานสถิติแห่งชาติ รวม ๕๖๔,๕๔๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒๕๐,๖๑๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๓๑๓,๙๒๙,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๕. สํานักงานพัฒนา 
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๔๒๖,๐๒๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๔,๓๘๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมดิจิทัล  ๑๑๘,๙๒๖,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๕๕,๙๓๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๕๙,๓๗๓,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๔๗,๓๙๘,๕๐๐ บาท 
๖. สํานักงานส่งเสริม 
 เศรษฐกิจดิจิทัล รวม ๖๖๗,๒๐๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๙๓,๑๙๑,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมดิจิทัล  ๕๒๔,๐๑๖,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๑๓,๔๕๐,๐๖๓,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม รวม ๑,๒๘๒,๐๙๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑,๒๓๒,๖๔๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๓๓,๒๔๘,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. กรมควบคุมมลพิษ รวม ๒๖๓,๙๐๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๔๗,๐๘๖,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๑๑๒,๓๒๓,๓๐๐ บาท 
๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม ๗๒๓,๔๔๕,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒๔๒,๗๔๕,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๒๕๖,๙๙๕,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  ๑๔๐,๗๔๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๖๗,๐๖๒,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. กรมทรัพยากรธรณี รวม ๓๒๐,๖๑๔,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒๕๖,๑๔๑,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๓๕,๑๖๐,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  ๕,๕๒๙,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๒๓,๗๘๑,๖๐๐ บาท 
๕. กรมทรัพยากรน้ํา รวม ๑,๐๓๓,๙๔๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๔๔๔,๙๐๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๕๘๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวม ๗๗๐,๙๐๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๐๒,๒๒๙,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๖๖๘,๖๗๑,๐๐๐ บาท 
๗. กรมป่าไม้    รวม ๒,๒๖๕,๓๔๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๙๙๔,๑๘๓,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๑,๒๗๑,๑๖๐,๑๐๐ บาท 
๘. กรมส่งเสริม 
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวม ๒๗๕,๓๘๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต  
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๗๑,๔๓๘,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๓๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับกระบวนทัศน์ 
  เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๗๐,๘๕๒,๑๐๐ บาท 
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ  
 สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช รวม ๕,๕๔๗,๖๖๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒,๖๓๖,๖๙๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๓๖,๐๔๔,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๒,๕๕๕,๓๖๗,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๑๙,๕๖๔,๐๐๐ บาท 

๑๐. สํานักงานนโยบายและแผน 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม รวม ๘๔๖,๐๒๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๓๘๖,๔๗๓,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมการกระจายอํานาจ 
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๒๗,๔๕๐,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับกระบวนทัศน์ 
  เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
  และสิ่งแวดล้อม  ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานพัฒนา 
 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๕๗,๘๓๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต  
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๒๐,๗๐๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน   
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๓๗,๑๓๓,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๒. องค์การบริหารจัดการ 
 ก๊าซเรือนกระจก   
 (องค์การมหาชน) รวม ๖๒,๙๐๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๗,๗๔๓,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๓๘,๖๑๖,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๖,๕๔๗,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๑๘ ง บป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น   ใ ห้ ตั้ ง เ ป็ น จํ า น ว น  

๑,๘๕๙,๕๖๖,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงพลังงาน รวม ๒๔๑,๗๘๐,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๘๔,๓๐๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาความม่ันคง 
  ทางพลังงาน  ๕๗,๔๗๑,๐๐๐ บาท 
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม ๑๗๐,๗๒๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาความม่ันคง 
  ทางพลังงาน  ๑๗๐,๗๒๙,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๓. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ๑๑๖,๙๓๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๑๑,๕๔๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาความม่ันคง 
  ทางพลังงาน  ๕,๓๙๑,๐๐๐ บาท 
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
 และอนุรักษ์พลังงาน รวม ๑,๒๕๐,๒๖๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๔๒,๓๖๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาความม่ันคง 
  ทางพลังงาน  ๙๐๗,๙๐๓,๔๐๐ บาท 
๕. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนพลังงาน รวม ๗๙,๘๕๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาความม่ันคง 
  ทางพลังงาน  ๗๙,๘๕๒,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๓,๖๑๗,๖๓๖,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวม ๘๐๔,๑๒๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๕๔๔,๗๙๔,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๑๖๙,๑๙๔,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๙๐,๑๓๒,๖๐๐ บาท 
๒. กรมการค้าต่างประเทศ รวม ๑๑๕,๔๐๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๓,๑๓๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๓๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
๓. กรมการค้าภายใน รวม ๕๙๙,๖๑๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๙๓,๓๙๓,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๒๔๒,๒๒๓,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๒๔,๒๕๕,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๑๓๙,๗๔๓,๘๐๐ บาท 
๔. กรมเจรจาการค้า 
 ระหว่างประเทศ รวม ๒๐๑,๘๑๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๔๐,๓๔๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๖๑,๔๗๔,๗๐๐ บาท 
๕. กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวม ๒๘๗,๔๒๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๙,๘๑๘,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๕๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๗๔,๘๖๗,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓,๓๗๕,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๙๖,๐๖๖,๐๐๐ บาท 
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวม ๒๐๐,๘๐๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๐,๗๑๘,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได ้  ๒๙,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๒๐,๖๗๑,๑๐๐ บาท 
๗. กรมส่งเสริมการค้า 
 ระหว่างประเทศ รวม ๑,๑๑๓,๕๓๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๐๙,๑๘๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๖๐๔,๓๕๙,๒๐๐ บาท 
๘. สํานักงานนโยบาย 
 และยุทธศาสตร์การค้า รวม ๘๑,๓๑๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๔,๐๖๑,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๒,๑๘๙,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๖๕,๐๖๗,๓๐๐ บาท 
๙. สถาบันระหว่างประเทศ 
 เพื่อการค้าและการพัฒนา  
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๖,๐๔๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๘,๕๙๙,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
 และเครื่องประดับแห่งชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๖๕,๔๐๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘,๓๕๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๓๔,๒๘๘,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒๒,๗๖๔,๔๐๐ บาท 
๑๑. สถาบันส่งเสริม 
 ศิลปหัตถกรรมไทย  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๑๒,๑๒๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๕,๐๙๕,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๗๗,๐๓๓,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๒๐ งบประม าณร ายจ่ า ย ขอ งก ร ะทร ว งมหาด ไทย   ใ ห้ ตั้ ง เ ป็ น จํ า น วน  

๒๖๘,๘๓๓,๑๖๘,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๔,๓๔๒,๘๖๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๓๒,๗๓๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบภายในประเทศ  ๑๕,๑๓๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๑,๕๘๘,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๓,๓๕๙,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๔,๒๙๐,๐๕๐,๕๐๐ บาท 
๒. กรมการปกครอง รวม ๘,๒๗๒,๑๖๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๒,๕๕๒,๐๘๙,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๒๔,๓๕๓,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๔๔,๙๘๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๕,๖๕๐,๗๓๗,๗๐๐ บาท 
๓. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๑,๔๒๐,๘๔๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑,๔๒๐,๘๔๖,๒๐๐ บาท 
๔. กรมที่ดิน    รวม ๒,๒๗๒,๘๕๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๘๖,๑๐๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน   
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๙๗,๖๔๘,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑,๘๘๙,๐๙๘,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๕. กรมป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย รวม ๓,๒๗๘,๕๓๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
  แห่งชาติและระบบบริหาร 
  จัดการภัยพิบัติ  ๓,๒๗๘,๕๓๔,๔๐๐ บาท 
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม ๒๖,๐๙๒,๓๑๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๕,๔๒๘,๓๒๙,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
  แห่งชาติและระบบบริหาร 
  จัดการภัยพิบัติ  ๑๑,๕๖๕,๒๔๗,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๗,๑๖๘,๒๘๙,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๔๓๐,๔๔๔,๗๐๐ บาท 
๗. กรมส่งเสริม 
 การปกครองท้องถิ่น รวม ๒๒๓,๑๕๓,๕๙๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๗๗๕,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๒๕๑,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๔,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๘,๓๘๖,๗๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๒,๕๓๗,๙๙๔,๒๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๘) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๕๙๕,๒๘๖,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๑๒,๓๗๖,๔๑๐,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๕๑๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓๕๕,๑๒๐,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๕๙,๒๕๔,๗๐๐ บาท 
๒. กรมคุมประพฤติ รวม ๖๙๑,๗๔๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๘๕,๘๐๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๗๑,๗๔๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๔๓๔,๑๙๖,๘๐๐ บาท 
๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวม ๕๗๓,๔๗๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๔๓,๗๒๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๓,๙๒๓,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๔๒๕,๘๓๑,๒๐๐ บาท 
๔. กรมบังคับคดี  รวม ๑๔๘,๕๕๒,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๒๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
๕. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
 และเยาวชน  รวม ๔๙๔,๘๘๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๘,๙๙๑,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๔๘๑,๑๙๙,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๔,๖๙๖,๙๐๐ บาท 
๖. กรมราชทัณฑ์  รวม ๘,๗๓๔,๕๗๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๐๐,๐๗๓,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๘,๕๙๒,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๘,๖๑๕,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม ๔๐๑,๙๓๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒๒๔,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๘๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๙๐,๒๒๓,๒๐๐ บาท 
๘. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวม ๔๖๐,๒๔๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๔๔๒,๙๔๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๗,๒๙๔,๖๐๐ บาท 
๙. สํานักงานกิจการยุติธรรม รวม ๖๒,๖๓๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓๕,๖๐๓,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๗,๐๓๖,๒๐๐ บาท 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
 และปราบปรามยาเสพติด รวม ๑๘๘,๘๙๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๘๘,๘๙๒,๖๐๐ บาท 
๑๑. สถาบันอนุญาโตตุลาการ รวม ๑๖,๐๐๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๖,๐๐๓,๖๐๐ บาท 
๑๒. สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
 แห่งประเทศไทย  
 (องค์การมหาชน) รวม ๘๙,๐๘๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๒๒,๙๗๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๖๖,๑๑๒,๔๐๐ บาท 
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๕๐,๒๙๗,๙๒๙,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงแรงงาน รวม ๔๕๓,๗๘๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๐๓,๑๐๙,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๓,๓๘๔,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๔๐,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๖,๔๓๘,๑๐๐ บาท 
๒. กรมการจัดหางาน รวม ๓๘๑,๗๐๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๗๐,๒๕๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๒๓,๑๕๙,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๑๕,๖๗๑,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๗๒,๖๑๔,๙๐๐ บาท 
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม ๖๖๘,๖๙๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๓๕,๔๘๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๒๕,๔๘๒,๐๐๐ บาท 
๔. กรมสวัสดิการ 
 และคุ้มครองแรงงาน รวม ๒๕๘,๕๕๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๒๐๓,๙๓๙,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๒๐,๘๙๖,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๓,๕๖๔,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๒๐,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
๕. สํานักงานประกันสังคม รวม ๔๘,๕๑๔,๑๖๒,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๔๘,๕๑๔,๑๖๒,๔๐๐ บาท 
๖. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
 ในการทํางาน  
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๑,๐๓๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๗,๗๑๔,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๑๓,๓๒๔,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๔,๒๑๐,๘๕๕,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๑,๑๔๙,๔๑๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๒๑๓,๘๔๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๑๖,๒๘๔,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๐๖,๐๙๔,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๑๕๑,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๖๖๑,๘๔๗,๖๐๐ บาท 
๒. กรมการศาสนา รวม ๒๙๘,๑๖๓,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๔,๑๓๔,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๒๖๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท 
๓. กรมศิลปากร  รวม ๑,๖๒๓,๑๖๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๗๔๘,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๔,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๘๐๐,๒๙๕,๙๐๐ บาท 
๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวม ๔๒๗,๓๒๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๒๓๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๑๘๙,๓๘๘,๘๐๐ บาท 
๕. สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ รวม ๔๐๙,๓๓๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๙๗,๕๗๒,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๘,๑๕๒,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๒๓๕,๐๐๘,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๖๘,๖๐๒,๖๐๐ บาท 
๖. สํานักงาน 
 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวม ๑๔๑,๐๒๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๗๐,๖๘๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๐,๓๓๗,๑๐๐ บาท 
๗. ศูนย์คุณธรรม  
 (องค์การมหาชน) รวม ๖๒,๖๔๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๒,๖๗๑,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๓๙,๙๗๓,๒๐๐ บาท 
๘. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
 (องค์การมหาชน) รวม ๕๐,๗๗๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๐,๗๗๑,๖๐๐ บาท 
๙. หอภาพยนตร์  
 (องค์การมหาชน) รวม ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๗,๑๐๙,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘,๔๐๓,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๙,๘๘๗,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๑๒๒,๖๖๘,๕๐๕,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓๙,๘๗๕,๗๙๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓,๕๓๙,๕๘๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมดิจิทัล  ๙๖,๕๓๗,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔,๗๙๖,๒๔๐,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๙๔๔,๔๓๓,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๒๙,๔๙๕,๔๙๓,๘๐๐ บาท 
๒. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๖๕,๖๓๓,๒๗๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๕๓๑,๘๓๓,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๓,๑๔๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๑๔,๒๐๘,๓๗๔,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๓๗,๗๔๕,๑๑๔,๑๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา รวม ๑๔,๘๔๗,๗๐๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔,๒๓๓,๙๕๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๑,๔๒๐,๗๖๗,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  ๙,๑๙๒,๙๘๐,๒๐๐ บาท 
๔. สํานักงานเลขาธิการ 
 สภาการศึกษา  รวม ๘๘,๐๕๙,๕๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๖๑,๖๖๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๑๖,๙๒๔,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๓,๕๔๒,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท 
๕. สถาบันส่งเสริมการสอน 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑,๕๔๔,๙๒๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  และการเรียนรู้  ๑,๕๔๔,๙๒๐,๒๐๐ บาท 
๖. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมสวัสดิการ 
 และสวัสดิภาพครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๗,๕๖๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๗,๕๖๑,๙๐๐ บาท 
๗. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๘๙,๘๗๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๗๘,๑๐๔,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๑,๗๖๙,๘๐๐ บาท 
๘. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม ๑๐๙,๖๗๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๐๙,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
๙. สถาบันทดสอบ 
 ทางการศึกษาแห่งชาติ  
 (องค์การมหาชน) รวม ๔๑๐,๖๕๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๔๗,๕๙๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๖๓,๐๕๘,๓๐๐ บาท 

๑๐. สํานักงานรับรอง 
 มาตรฐานและประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา  
 (องค์การมหาชน) รวม ๖๐,๙๙๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๖๐,๙๙๐,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็น

จํานวน  ๓๗,๑๗๖,๕๔๔,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม ๑๕,๘๐๒,๗๖๓,๒๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๑๖๖,๕๒๘,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๓,๗๔๕,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๙,๑๑๔,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๓,๑๑๘,๒๒๑,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๑,๒๑๕,๔๙๐,๓๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๒๕๙,๖๖๒,๒๐๐ บาท 
๒. กรมการแพทย์  รวม ๒,๗๘๙,๐๗๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๑๒,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๔,๐๙๘,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๒,๕๕๑,๖๑๕,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. กรมการแพทย์แผนไทย 
 และการแพทย์ทางเลือก รวม ๑๖๓,๒๐๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๘๒,๙๐๙,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๘๐,๒๙๗,๗๐๐ บาท 
๔. กรมควบคุมโรค รวม ๑,๖๑๔,๑๘๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๙๕๕,๑๗๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๖๕๙,๐๐๔,๑๐๐ บาท 
๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวม ๕๘๖,๑๖๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๙๕,๕๓๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๙๐,๖๒๘,๑๐๐ บาท 
๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม ๑๒,๗๓๒,๓๑๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๖๐,๒๘๕,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๒,๕๗๒,๐๓๓,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๗. กรมสุขภาพจิต  รวม ๖๑๑,๘๓๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๑๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๒๔,๓๓๙,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๗๔,๔๘๘,๙๐๐ บาท 
๘. กรมอนามัย   รวม ๕๒๔,๓๘๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๖๖,๘๙๘,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๙๓,๑๑๒,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๔๗,๐๖๕,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา  ๗,๓๙๔,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๒,๔๔๑,๔๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  ๗,๔๖๙,๓๐๐ บาท 
๙. สถาบันพระบรมราชชนก รวม ๙๕๓,๘๒๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๙๐,๖๓๙,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๓๖๓,๑๙๐,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 อาหารและยา  รวม ๔๗๖,๑๗๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๓๔๖,๓๘๔,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๒๙,๗๙๑,๔๐๐ บาท 
๑๑. สถาบันการแพทย์ 
 ฉุกเฉินแห่งชาติ รวม ๗๑,๔๒๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๖,๗๔๘,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๔,๖๗๒,๔๐๐ บาท 
๑๒. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวม ๑,๔๔๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๔๔๙,๙๐๐ บาท 
๑๓. สํานักงานหลักประกัน 
 สุขภาพแห่งชาติ รวม ๗๘๗,๔๗๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๙๑,๓๗๘,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างหลักประกันทางสังคม  ๖๙๖,๑๐๐,๘๐๐ บาท 
๑๔. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวม ๒๙,๑๓๐,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๗,๕๙๒,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑,๕๓๗,๙๐๐ บาท 
๑๕. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๓,๓๓๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๓,๓๓๗,๕๐๐ บาท 
๑๖. สถาบันรับรองคุณภาพ 
 สถานพยาบาล  
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๙,๗๙๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔,๗๓๒,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๑๕,๐๖๓,๘๐๐ บาท 
มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ ายของกระทรวงอุตสาหกรรม   ให้ ตั้ ง เ ป็นจํ านวน  

๑,๖๖๓,๐๒๖,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๓๙๒,๐๑๙,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๓๔,๔๙๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๖,๐๑๓,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๓๑,๖๕๑,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๖,๓๖๐,๓๐๐ บาท 
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวม ๒๔๑,๓๑๕,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแขง่ขัน  ๑๑๓,๑๑๕,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ๙,๓๕๘,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๕,๑๑๔,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗,๐๓๐,๙๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๗๑,๗๑๐,๒๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๑๑๗,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๗) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒๐,๘๖๘,๑๐๐ บาท 
๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวม ๕๐๓,๕๙๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๒๕,๘๗๑,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๒๒๖,๗๒๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร่ รวม ๑๔๕,๙๔๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๑,๑๓๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๖๐,๒๙๕,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน   
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๔๔,๕๑๘,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 อ้อยและน้ําตาลทราย รวม ๑๕๙,๒๗๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๓๐,๔๙๔,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๑๑๔,๗๑๖,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๔,๐๖๒,๒๐๐ บาท 
๖. สํานักงานมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม ๑๑๕,๑๒๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๖๓,๘๗๗,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๕,๕๒๗,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๔๕,๗๑๗,๖๐๐ บาท 
๗. สํานักงานเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรม  รวม ๑๐๕,๗๕๔,๔๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๕,๔๖๙,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕๐,๒๘๕,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง   และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายก รัฐมนตรี   ให้ตั้ ง เ ป็นจํ านวน  
๓๕,๖๖๕,๕๗๖,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. ศูนย์อํานวยการบริหาร 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๖๑๘,๕๑๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๘๑,๗๒๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุนด้านความม่ันคง  ๕๓๖,๗๘๙,๐๐๐ บาท 
๒. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตในภาครัฐ รวม ๑๗๗,๐๖๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๗๗,๐๖๙,๗๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
 เพื่อประสานงาน 
 โครงการอันเนื่อง 
 มาจากพระราชดําริ รวม ๗๐๐,๙๒๖,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๔๐,๕๖๙,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๖๖๐,๓๕๖,๔๐๐ บาท 
๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวม ๓๑,๒๔๐,๑๒๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑,๗๗๒,๐๔๕,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๑,๕๗๔,๓๕๖,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  รักษาความสงบ 
  ภายในประเทศ  ๑๙,๓๙๘,๙๖๒,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๗๘,๙๑๗,๘๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ๔,๖๓๘,๙๘๘,๘๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๓,๗๗๖,๘๕๔,๓๐๐ บาท 
๕. สํานักงานป้องกัน 
 และปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๑๒๖,๔๕๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๑๒๕,๓๗๙,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  และการค้ามนุษย์  ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๖. สํานักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม ๒,๖๐๐,๔๕๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๔๖๑,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๑,๑๓๘,๕๔๗,๑๐๐ บาท 
๗. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา รวม ๑๑๒,๔๘๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๘,๐๐๓,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๕๔,๔๘๕,๔๐๐ บาท 
๘. สํานักงานคณะกรรมการ 
 นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
 ภาคตะวันออก  รวม ๘๒,๕๗๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘๒,๕๗๗,๗๐๐ บาท 
๙. สํานักงานส่งเสริม 
 วิสาหกิจเพื่อสังคม รวม ๖,๙๖๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๕,๐๘๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๒๐๑,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑,๖๘๓,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ ายของจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด   ให้ตั้ ง เ ป็นจํ านวน  
๒๑,๕๐๐,๖๔๑,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน รวม ๑,๔๖๓,๗๒๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคกลางตอนบน  ๓๗๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพฒันา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๗๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดชัยนาท  ๑๙๓,๐๖๓,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๙๓,๐๖๓,๙๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๔,๑๔๕,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๔,๑๔๕,๓๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดลพบุรี  ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดสระบุรี  ๑๗๖,๑๖๙,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๗๖,๑๖๙,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๓๔,๒๗๐,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๓๔,๒๗๐,๒๐๐ บาท 
 (๗) จังหวัดอ่างทอง  ๑๕๖,๑๔๔,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๕๖,๑๔๔,๐๐๐ บาท 
๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล รวม ๑,๓๑๓,๐๘๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคกลางปริมณฑล  ๓๙๗,๐๙๖,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๙๗,๐๙๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดนครปฐม  ๑๙๐,๕๖๖,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๙๐,๕๖๖,๗๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดนนทบุรี  ๒๐๒,๐๔๑,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๒,๐๔๑,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) จังหวัดปทุมธานี  ๒๑๙,๗๓๒,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๑๙,๗๓๒,๕๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดสมุทรปราการ  ๓๐๓,๖๔๖,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๐๓,๖๔๖,๓๐๐ บาท 
๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง  ๑ รวม ๗๘๔,๙๒๖,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคกลางตอนล่าง  ๑  ๒๐๐,๘๗๓,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๐,๘๗๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๗,๖๒๔,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๗,๖๒๔,๑๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดราชบุรี  ๒๒๓,๙๕๙,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๓,๙๕๙,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) จังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๒,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๓๒,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง  ๒ รวม ๙๑๒,๔๕๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคกลางตอนล่าง  ๒  ๒๒๗,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๗,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๖๙,๗๐๖,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๙,๗๐๖,๖๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดเพชรบุรี  ๑๗๖,๑๘๘,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๗๖,๑๘๘,๔๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๒๘,๒๒๘,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๒๘,๒๒๘,๒๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดสมุทรสาคร  ๒๑๐,๕๖๖,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๑๐,๕๖๖,๙๐๐ บาท 
๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม ๑,๔๗๗,๐๓๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ๓๔๔,๒๐๙,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๔๔,๒๐๙,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดชุมพร  ๑๗๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๗๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๙,๑๕๖,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๕๙,๑๕๖,๑๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดพัทลุง  ๒๑๕,๒๔๓,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๑๕,๒๔๓,๐๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดสงขลา  ๒๕๗,๙๓๓,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๕๗,๙๓๓,๗๐๐ บาท 
 (๖) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๔,๗๐๑,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๔,๗๐๑,๑๐๐ บาท 
๖. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม ๑,๓๕๑,๓๙๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ๓๒๑,๗๔๕,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๒๑,๗๔๕,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดกระบ่ี  ๑๖๖,๗๔๕,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๖,๗๔๕,๗๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดตรัง  ๑๙๓,๖๔๒,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๙๓,๖๔๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดพังงา  ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๕๙,๔๙๙,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) จังหวัดภูเก็ต  ๑๖๓,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๓,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
 (๖) จังหวัดระนอง  ๑๖๓,๗๙๑,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๓,๗๙๑,๑๐๐ บาท 
 (๗) จังหวัดสตูล  ๑๘๒,๙๐๙,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๒,๙๐๙,๑๐๐ บาท 
๗. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวม ๙๓๙,๓๓๕,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคใต้ชายแดน  ๒๓๗,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๓๗,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดนราธิวาส  ๒๔๖,๒๗๓,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๔๖,๒๗๓,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) จังหวัดปัตตานี  ๒๓๘,๓๘๒,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๓๘,๓๘๒,๔๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดยะลา  ๒๑๗,๓๐๙,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๑๗,๓๐๙,๕๐๐ บาท 
๘. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ๑ รวม ๑,๓๑๔,๕๑๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออก  ๑  ๔๔๑,๘๕๒,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๔๔๑,๘๕๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓๐,๔๒๑,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๓๐,๔๒๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดชลบุรี  ๓๓๕,๔๔๖,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๓๕,๔๔๖,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) จังหวัดระยอง  ๓๐๖,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๐๖,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
๙. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ๒ รวม ๑,๒๓๔,๖๐๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออก  ๒  ๒๖๙,๙๘๓,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๖๙,๙๘๓,๒๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดจันทบุรี  ๑๙๒,๖๗๗,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๙๒,๖๗๗,๕๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดตราด  ๑๘๐,๙๗๖,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๐,๙๗๖,๗๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดนครนายก  ๑๖๕,๒๔๐,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๕,๒๔๐,๗๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๐๗,๒๔๐,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๗,๒๔๐,๗๐๐ บาท 
 (๖) จังหวัดสระแก้ว  ๒๑๘,๔๘๒,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๑๘,๔๘๒,๑๐๐ บาท 

๑๐. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนบน  ๑   รวม ๑,๓๑๒,๑๒๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๑  ๓๐๓,๒๖๓,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๐๓,๒๖๓,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดบึงกาฬ  ๑๖๗,๒๗๐,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๗,๒๗๐,๓๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดเลย  ๑๘๕,๘๒๘,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๕,๘๒๘,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) จังหวัดหนองคาย  ๑๖๘,๕๗๙,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๘,๕๗๙,๒๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดหนองบัวลําภู  ๒๐๑,๕๖๒,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๑,๕๖๒,๒๐๐ บาท 
 (๖) จังหวัดอุดรธานี  ๒๘๕,๖๑๖,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๘๕,๖๑๖,๖๐๐ บาท 
๑๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนบน  ๒   รวม ๘๘๖,๓๐๘,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๒  ๒๕๖,๐๙๑,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๕๖,๐๙๑,๓๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดนครพนม  ๒๐๓,๙๑๙,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๓,๙๑๙,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) จังหวัดมุกดาหาร  ๑๘๕,๐๘๙,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๕,๐๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดสกลนคร  ๒๔๑,๒๐๘,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๔๑,๒๐๘,๒๐๐ บาท 
๑๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนกลาง    รวม ๑,๒๘๖,๒๘๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนกลาง   ๓๐๖,๙๔๗,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๐๖,๙๔๗,๘๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖๗,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๖๗,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดขอนแก่น  ๒๘๖,๗๗๔,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๘๖,๗๗๔,๔๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดมหาสารคาม  ๒๐๑,๗๘๙,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๑,๗๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒๓,๐๑๕,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๓,๐๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนล่าง  ๑  รวม ๑,๔๓๖,๓๐๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๑  ๓๑๔,๕๐๗,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๑๔,๕๐๗,๒๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดชัยภูมิ  ๒๒๔,๕๖๔,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๒๔,๕๖๔,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) จังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๒,๙๖๐,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๖๒,๙๖๐,๒๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๙,๒๗๙,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๘๙,๒๗๙,๘๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดสุรินทร์  ๒๔๔,๙๙๗,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๔๔,๙๙๗,๔๐๐ บาท 
๑๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนล่าง  ๒  รวม ๑,๒๕๐,๑๕๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๒  ๓๐๑,๓๙๐,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๐๑,๓๙๐,๔๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดยโสธร  ๒๓๔,๑๐๑,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๓๔,๑๐๑,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) จังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔๘,๓๙๕,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๔๘,๓๙๕,๔๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดอํานาจเจริญ  ๑๖๓,๔๙๘,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๓,๔๙๘,๒๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๒,๗๗๑,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๐๒,๗๗๑,๖๐๐ บาท 
๑๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ๑ รวม ๑,๐๕๕,๙๗๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคเหนือตอนบน  ๑  ๑๐๔,๕๔๙,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๐๔,๕๔๙,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดเชียงใหม่  ๓๔๐,๗๓๕,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๔๐,๗๓๕,๖๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดลําปาง  ๑๘๙,๘๕๘,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๙,๘๕๘,๑๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดลําพูน  ๑๖๖,๕๕๘,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๖,๕๕๘,๓๐๐ บาท 
๑๖. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ๒ รวม ๑,๑๐๕,๓๘๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคเหนือตอนบน  ๒  ๒๖๗,๕๓๐,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๖๗,๕๓๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดเชียงราย  ๒๗๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๗๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดน่าน  ๒๐๐,๗๔๘,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๐๐,๗๔๘,๔๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดพะเยา  ๑๘๘,๙๑๘,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๘,๙๑๘,๙๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดแพร่  ๑๗๑,๓๔๔,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๗๑,๓๔๔,๔๐๐ บาท 
๑๗. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๑,๓๒๑,๘๑๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคเหนือตอนล่าง  ๑  ๓๑๘,๖๗๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๓๑๘,๖๗๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดตาก  ๒๔๒,๕๐๖,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๔๒,๕๐๖,๖๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๘,๒๒๒,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๗๘,๒๒๒,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) จังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๑๕,๔๓๘,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๑๕,๔๓๘,๗๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดสุโขทัย  ๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท 
 (๖) จังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๘๑,๐๙๑,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๑,๐๙๑,๗๐๐ บาท 
๑๘. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ๒ รวม ๑,๐๕๕,๒๑๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคเหนือตอนล่าง  ๒  ๒๗๑,๑๘๐,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๗๑,๑๘๐,๙๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดกําแพงเพชร  ๑๙๘,๕๒๙,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๙๘,๕๒๙,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) จังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๗,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๒๓๗,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดพิจิตร  ๑๖๕,๔๑๖,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๖๕,๔๑๖,๕๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดอุทัยธานี  ๑๘๒,๔๗๗,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการพัฒนา 
   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ  ๑๘๒,๔๗๗,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๘๔,๗๐๗,๕๕๗,๓๐๐  บาท   

จําแนกดังนี้ 
๑. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม ๑,๑๓๓,๓๙๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑๖๗,๒๕๖,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา  ๙๖๖,๑๓๗,๓๐๐ บาท 
๒. การเคหะแห่งชาติ รวม ๘๖๖,๔๑๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๔๑,๓๐๗,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๘๒๕,๑๐๙,๓๐๐ บาท 
๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวม ๗๒๑,๑๑๓,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗๒๑,๑๑๓,๖๐๐ บาท 
๔. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม ๑,๓๕๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ดา้นการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๓๕๘,๙๐๐ บาท 
๕. การประปาส่วนภูมิภาค รวม ๔๕,๑๑๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาพื้นที่ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๔๕,๑๑๒,๐๐๐ บาท 
๖. การยางแห่งประเทศไทย รวม ๒๗,๗๘๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๗,๗๘๓,๔๐๐ บาท 
๗. การรถไฟแห่งประเทศไทย รวม ๒,๙๐๒,๑๐๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๐๔๒,๗๓๖,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๑,๘๕๙,๓๖๕,๓๐๐ บาท 
๘. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 แห่งประเทศไทย รวม ๒๗๗,๙๓๓,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๒๗๗,๙๓๓,๐๐๐ บาท 
๙. ธนาคารเพื่อการเกษตร 
 และสหกรณ์การเกษตร รวม ๕๗,๘๕๘,๗๙๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การเกษตรสร้างมูลค่า  ๕๖,๗๐๘,๐๒๓,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๑,๑๕๐,๗๗๕,๘๐๐ บาท 

๑๐. ธนาคารเพื่อการส่งออก 
 และนําเข้าแห่งประเทศไทย รวม ๙๐,๓๒๑,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๙๐,๓๒๑,๐๐๐ บาท 
๑๑. ธนาคารออมสิน รวม ๘,๒๕๖,๑๑๕,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘,๒๕๖,๑๑๕,๓๐๐ บาท 
๑๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวม ๗๑๘,๖๙๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๗๑๘,๖๙๓,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๓. บรรษัทประกันสินเชื่อ 
 อุตสาหกรรมขนาดย่อม รวม ๗,๑๑๑,๑๐๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๗,๑๑๑,๑๐๘,๒๐๐ บาท 
๑๔. สถาบันการบินพลเรือน รวม ๑๑๗,๑๒๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๑๗,๑๒๐,๔๐๐ บาท 
๑๕. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 
 แห่งประเทศไทย รวม ๑๐๗,๐๓๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘๓,๕๑๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  การส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้  ๗,๔๗๖,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑๖,๐๓๖,๔๐๐ บาท 
๑๖. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวม ๑,๗๖๕,๕๖๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  มาตรการแบบเจาะจง 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  ๑,๗๖๕,๕๖๕,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๗. องค์การจัดการน้ําเสีย รวม ๑๐๕,๕๗๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จัดการมลพิษ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๑๐๕,๕๗๑,๘๐๐ บาท 
๑๘. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รวม ๕,๕๗๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๕,๕๗๔,๗๐๐ บาท 
๑๙. องค์การพิพิธภัณฑ์ 
 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวม ๘๕๖,๒๘๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๓๒,๒๓๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาศักยภาพคน 
  ตลอดช่วงชีวิต  ๓๖๓,๗๗๑,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๒๖๐,๒๗๙,๗๐๐ บาท 
๒๐. องค์การ 
 สวนพฤกษศาสตร์ รวม ๖๐,๖๙๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๕๔,๒๗๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๖,๔๒๑,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๑. องค์การสวนสัตว์ 
 แห่งประเทศไทย รวม ๑,๕๖๒,๓๖๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๗๔,๘๑๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๑,๓๗๕,๕๔๐,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๑๒,๐๑๐,๖๐๐ บาท 
๒๒. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวม ๑๑๗,๑๐๑,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๑๐,๙๕๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการสร้างการเติบโต 
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม  ๖,๑๔๖,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่ ายของหน่ วย ง านของ รั ฐสภา   ให้ ตั้ ง เ ป็นจํ านวน  

๓,๒๑๙,๓๔๓,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สถาบันพระปกเกล้า รวม ๑๐๕,๒๑๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๖๑,๓๒๔,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง 
  ในระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข  ๔๓,๘๙๐,๕๐๐ บาท 
๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวม ๔๘๙,๗๔๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๖๒,๘๒๔,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง 
  ในระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข  ๒๖,๑๙๔,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓๐๐,๗๒๓,๘๐๐ บาท 
๓. สํานักงานเลขาธิการ 
 สภาผู้แทนราษฎร รวม ๒,๖๒๔,๓๘๖,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๘๒๐,๖๓๖,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง 
  ในระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข  ๓๖๖,๘๖๑,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๘๘๗,๘๑๘,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๕๔๗,๘๓๕,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๓๑ ง บป ร ะม าณร า ย จ่ า ย ข อ งหน่ ว ย ง า น ข อ ง ศ า ล   ใ ห้ ตั้ ง เ ป็ น จํ า น ว น  

๗,๗๖๒,๐๕๖,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานศาลปกครอง รวม ๔๘๔,๗๖๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๔๖๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๙,๙๒๒,๑๐๐ บาท 
๒. สํานักงานศาลยุติธรรม รวม ๗,๑๐๒,๗๙๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๖,๙๐๓,๑๙๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๙๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๓. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๑๗๔,๔๙๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๑๕๕,๒๙๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๔,๕๓๖,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๓,๐๘๘,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ   

ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๕,๘๑๑,๖๐๙,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 การตรวจเงินแผ่นดิน รวม ๕๖๘,๙๔๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒๑,๑๙๙,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เพื่อสนับสนุน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๕๔๗,๗๔๘,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๒. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้ง  รวม ๓๑๔,๘๓๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านความม่ันคง  ๒๔๐,๖๙๙,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง 
  ในระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข  ๗๔,๑๓๙,๒๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตแห่งชาติ รวม ๙๐๓,๐๘๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๙๐๓,๐๘๕,๘๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการ 
 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม ๖๓,๖๒๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๕๐,๗๗๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๑๐,๒๔๙,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาบริการประชาชน 
  และการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒,๖๐๒,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๕. สํานักงาน 
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๖๓,๘๙๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๖๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๖๐๗,๐๐๐ บาท 
๖. สํานักงาน 
 อัยการสูงสุด  รวม ๓,๘๙๗,๒๒๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ  ๓,๘๙๖,๒๒๑,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๘๖,๓๓๒,๒๑๐,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวม ๒๓,๑๗๒,๙๔๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) กรุงเทพมหานคร  ๒๑,๔๗๔,๕๐๒,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการกระจาย 
   อํานาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๑,๔๗๔,๕๐๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) เมืองพัทยา  ๑,๖๙๘,๔๔๑,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   ส่งเสริมการกระจาย 
   อํานาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑,๖๙๘,๔๔๑,๗๐๐ บาท 
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม ๒๒,๗๘๐,๗๓๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคกลางตอนบน รวม ๖๘๒,๙๕๔,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดชัยนาท  ๑๑๑,๐๓๗,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๑,๐๓๗,๓๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๕,๒๓๗,๔๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๕,๒๓๗,๔๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดลพบุรี  ๑๑๙,๕๘๒,๑๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๙,๕๘๒,๑๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสระบุรี  ๑๐๘,๐๕๔,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๘,๐๕๔,๙๐๐ บาท 
  (จ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๑๒,๐๔๔,๑๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๒,๐๔๔,๑๐๐ บาท 
  (ฉ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอ่างทอง  ๘๖,๙๙๘,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๖,๙๙๘,๕๐๐ บาท 
 (๒) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคกลางปริมณฑล รวม ๑,๐๐๔,๔๒๑,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนครปฐม  ๑๕๗,๖๒๖,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๗,๖๒๖,๙๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนนทบุรี  ๕๘๕,๑๒๑,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๘๕,๑๒๑,๔๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดปทุมธานี  ๒๑๐,๙๓๙,๘๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๑๐,๙๓๙,๘๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ๕๐,๗๓๓,๔๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๐,๗๓๓,๔๐๐ บาท 
 (๓) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคกลางตอนล่าง  ๑ รวม ๑,๐๖๒,๔๒๓,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๓,๖๓๑,๑๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๘๓,๖๓๑,๑๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดราชบุรี  ๒๕๘,๖๗๙,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๕๘,๖๗๙,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๒๐,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๒๐,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
 (๔) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคกลางตอนล่าง  ๒ รวม ๕๕๒,๙๖๙,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๕๗,๒๑๕,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๗,๒๑๕,๖๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๒,๒๒๐,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๒,๒๒๐,๖๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  ๘๒,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๒,๒๗๔,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๑๑,๒๕๘,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๑๑,๒๕๘,๖๐๐ บาท 
 (๕) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม ๑,๓๘๔,๑๘๖,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดชุมพร  ๑๘๘,๖๖๗,๗๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๘๘,๖๖๗,๗๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๑,๓๕๖,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๑,๓๕๖,๖๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดพัทลุง  ๒๗๙,๖๑๔,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๙,๖๑๔,๕๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสงขลา  ๒๒๗,๙๙๔,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๗,๙๙๔,๔๐๐ บาท 
  (จ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๑๖,๕๕๒,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๑๖,๕๕๒,๙๐๐ บาท 
 (๖) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม ๙๐๐,๙๓๒,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดกระบ่ี  ๑๙๔,๓๙๖,๘๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๔,๓๙๖,๘๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดตรัง  ๑๐๔,๕๘๕,๒๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๔,๕๘๕,๒๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดพังงา  ๙๔,๕๕๔,๒๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๔,๕๕๔,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดภูเก็ต  ๒๙๑,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๙๑,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
  (จ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดระนอง  ๙๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท 
  (ฉ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสตูล  ๑๒๑,๖๑๔,๗๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๑,๖๑๔,๗๐๐ บาท 
 (๗) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคใต้ชายแดน รวม ๔๘๘,๔๕๔,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนราธิวาส  ๑๐๗,๒๙๓,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๗,๒๙๓,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดปัตตานี  ๒๗๐,๗๘๙,๗๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๐,๗๘๙,๗๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดยะลา  ๑๑๐,๓๗๐,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๐,๓๗๐,๖๐๐ บาท 
 (๘) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออก  ๑ รวม ๘๙๓,๕๓๑,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๔,๑๕๐,๑๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๔,๑๕๐,๑๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดชลบุรี  ๔๒๐,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๒๐,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดระยอง  ๓๓๘,๔๓๖,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๓๘,๔๓๖,๙๐๐ บาท 
 (๙) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออก  ๒ รวม ๑,๐๒๓,๑๐๒,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๘,๑๗๕,๑๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๘,๑๗๕,๑๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดตราด  ๘๘,๘๔๔,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๘,๘๔๔,๕๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนครนายก  ๙๒,๙๔๘,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๒,๙๔๘,๓๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๘๕,๘๗๔,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๘๕,๘๗๔,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (จ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสระแก้ว  ๓๓๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๓๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๑ รวม ๙๓๘,๙๓๕,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ๙๗,๘๓๙,๒๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๗,๘๓๙,๒๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเลย  ๑๗๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดหนองคาย  ๑๐๗,๕๙๗,๔๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๗,๕๙๗,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู  ๒๘๐,๗๕๓,๗๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๘๐,๗๕๓,๗๐๐ บาท 
  (จ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอุดรธานี  ๒๘๐,๑๖๑,๒๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๘๐,๑๖๑,๒๐๐ บาท 
 (๑๑) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๒ รวม ๑,๐๑๔,๔๘๔,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนครพนม  ๑๔๙,๗๓๕,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๙,๗๓๕,๕๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดมุกดาหาร  ๒๗๗,๗๕๗,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๗,๗๕๗,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสกลนคร  ๕๘๖,๙๙๒,๐๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๘๖,๙๙๒,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนกลาง  รวม ๓,๒๕๕,๕๐๖,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๙๘,๐๓๘,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๙๘,๐๓๘,๖๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ๑,๒๒๕,๐๓๑,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑,๒๒๕,๐๓๑,๖๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ๗๖๘,๑๗๓,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๖๘,๑๗๓,๖๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖๖๔,๒๖๓,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๖๔,๒๖๓,๑๐๐ บาท 
 (๑๓) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๑ รวม ๓,๑๕๓,๕๓๖,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ๗๗๓,๐๖๔,๘๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๗๓,๐๖๔,๘๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ๒,๐๙๕,๕๖๖,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒,๐๙๕,๕๖๖,๕๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๐,๗๕๕,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๐,๗๕๕,๖๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๔,๑๔๙,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๔,๑๔๙,๕๐๐ บาท 
 (๑๔) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๒ รวม ๒,๒๘๗,๐๑๕,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดยโสธร  ๒๓๘,๒๐๒,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๘,๒๐๒,๖๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ๑,๑๗๕,๗๙๓,๔๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑,๑๗๕,๗๙๓,๔๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ  ๒๕๔,๗๘๗,๔๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๕๔,๗๘๗,๔๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๘,๒๓๑,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๑๘,๒๓๑,๙๐๐ บาท 
 (๑๕) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคเหนือตอนบน  ๑ รวม ๘๑๕,๕๑๖,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ๓๙๗,๒๒๒,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๙๗,๒๒๒,๙๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑๓๐,๓๕๗,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๐,๓๕๗,๓๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดลําปาง  ๑๒๘,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๘,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดลําพูน  ๑๕๙,๖๖๑,๘๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๙,๖๖๑,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๖) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคเหนือตอนบน  ๒ รวม ๑,๒๖๘,๔๘๙,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเชียงราย  ๔๑๔,๒๕๘,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๑๔,๒๕๘,๓๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดน่าน  ๓๔๐,๖๓๕,๕๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๔๐,๖๓๕,๕๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดพะเยา  ๒๓๘,๔๙๙,๔๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๘,๔๙๙,๔๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดแพร่  ๒๗๕,๐๙๖,๑๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๕,๐๙๖,๑๐๐ บาท 
 (๑๗) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคเหนือตอนล่าง  ๑ รวม ๙๗๑,๘๖๕,๙๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดตาก  ๑๖๒,๔๗๗,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๒,๔๗๗,๙๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๒,๘๑๓,๗๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๒,๘๑๓,๗๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒๗๐,๗๗๖,๗๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๐,๗๗๖,๗๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๑,๔๐๓,๐๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๑,๔๐๓,๐๐๐ บาท 
  (จ) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๑๔,๓๙๔,๖๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๑๔,๓๙๔,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๘) องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดในพื้นที่ 
  ภาคเหนือตอนล่าง  ๒ รวม ๑,๐๘๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดกําแพงเพชร  ๒๘๕,๘๘๕,๓๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๘๕,๘๘๕,๓๐๐ บาท 
  (ข) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ๓๖๙,๕๗๔,๘๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๖๙,๕๗๔,๘๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดพิจิตร  ๒๗๐,๐๕๓,๙๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๐,๐๕๓,๙๐๐ บาท 
  (ง) องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ๑๕๖,๘๙๔,๐๐๐ บาท 
   ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
    ส่งเสริมการกระจาย 
    อํานาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๖,๘๙๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๓. เทศบาลนคร  รวม ๑๓,๙๕๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ตอนบน  รวม ๓๓๙,๐๑๕,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา 
   ๑) เทศบาลนคร 
    พระนครศรีอยุธยา  ๓๓๙,๐๑๕,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๓๙,๐๑๕,๙๐๐ บาท 
 (๒) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ปริมณฑล   รวม ๒,๓๒๘,๕๖๙,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
   ๑) เทศบาลนครนครปฐม  ๕๘๕,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๘๕,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
   ๑) เทศบาลนครนนทบุรี  ๗๑๘,๔๓๕,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๑๘,๔๓๕,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๒) เทศบาลนครปากเกร็ด  ๔๔๖,๕๒๔,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๔๖,๕๒๔,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   ปทุมธานี  
   ๑) เทศบาลนครรังสิต  ๒๓๕,๖๗๔,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๕,๖๗๔,๒๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สมุทรปราการ 
   ๑) เทศบาลนคร 
    สมุทรปราการ  ๓๔๒,๑๔๐,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๔๒,๑๔๐,๖๐๐ บาท 
 (๓) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ตอนล่าง  ๒  รวม ๕๗๗,๕๑๗,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร   
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สมุทรสาคร 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลนคร 
    สมุทรสาคร  ๓๗๐,๔๗๓,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๗๐,๔๗๓,๖๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลนครอ้อมน้อย  ๒๐๗,๐๔๔,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐๗,๐๔๔,๒๐๐ บาท 
 (๔) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคใต้ 
  ฝั่งอ่าวไทย  รวม ๒,๗๑๕,๓๙๔,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   นครศรีธรรมราช 
   ๑) เทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช  ๘๐๔,๙๘๙,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๐๔,๙๘๙,๔๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
   ๑) เทศบาลนครสงขลา  ๔๕๙,๙๘๒,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๕๙,๙๘๒,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๒) เทศบาลนครหาดใหญ่  ๖๖๙,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๖๙,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สุราษฎร์ธานี 
   ๑) เทศบาลนครเกาะสมุย  ๒๗๘,๖๙๗,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๘,๖๙๗,๑๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ๕๐๒,๗๑๘,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๐๒,๗๑๘,๕๐๐ บาท 
 (๕) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคใต้ 
  ฝั่งอันดามัน  รวม ๙๑๙,๘๕๘,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดตรัง   
   ๑) เทศบาลนครตรัง  ๔๒๐,๐๓๐,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๒๐,๐๓๐,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   
   ๑) เทศบาลนครภูเก็ต  ๔๙๙,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๙๙,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
 (๖) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคใต้ 
  ชายแดน   รวม ๔๖๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดยะลา   
   ๑) เทศบาลนครยะลา  ๔๖๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๖๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ๑ รวม ๙๘๑,๓๒๒,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี   
   ๑) เทศบาลนคร 
    เจ้าพระยาสุรศักดิ์  ๓๐๐,๑๐๔,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๐๐,๑๐๔,๑๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลนคร 
    แหลมฉบัง  ๓๐๒,๘๔๕,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๐๒,๘๔๕,๑๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดระยอง    
   ๑) เทศบาลนครระยอง  ๓๗๘,๓๗๓,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๗๘,๓๗๓,๕๐๐ บาท 
 (๘) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๑  รวม ๗๓๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี    
   ๑) เทศบาลนคร 
    อุดรธานี  ๗๓๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๒  รวม ๓๑๖,๐๖๙,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร    
   ๑) เทศบาลนครสกลนคร  ๓๑๖,๐๖๙,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๑๖,๐๖๙,๗๐๐ บาท 
 (๑๐) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนกลาง   รวม ๗๙๓,๙๔๘,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น    
   ๑) เทศบาลนครขอนแก่น  ๗๙๓,๙๔๘,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๙๓,๙๔๘,๗๐๐ บาท 
 (๑๑) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๑  รวม ๖๔๒,๑๗๑,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   นครราชสีมา   
   ๑) เทศบาลนครนครราชสีมา  ๖๔๒,๑๗๑,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๔๒,๑๗๑,๖๐๐ บาท 
 (๑๒) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๒  รวม ๔๐๐,๘๓๐,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี    

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลนคร 
    อุบลราชธานี  ๔๐๐,๘๓๐,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๐๐,๘๓๐,๑๐๐ บาท 
 (๑๓) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนบน  ๑  รวม ๙๘๙,๕๐๓,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่    
   ๑) เทศบาลนครเชียงใหม่  ๖๐๐,๖๗๗,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๐๐,๖๗๗,๑๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดลําปาง    
   ๑) เทศบาลนครลําปาง  ๓๘๘,๘๒๖,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๘๘,๘๒๖,๔๐๐ บาท 
 (๑๔) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนบน  ๒  รวม ๕๑๖,๘๔๒,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย    
   ๑) เทศบาลนครเชียงราย  ๕๑๖,๘๔๒,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๑๖,๘๔๒,๘๐๐ บาท 
 (๑๕) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนล่าง  ๑  รวม ๖๘๕,๓๘๕,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดตาก   
   ๑) เทศบาลนครแม่สอด  ๓๑๗,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๑๗,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก    
   ๑) เทศบาลนครพิษณุโลก  ๓๖๘,๑๓๒,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๖๘,๑๓๒,๕๐๐ บาท 
 (๑๖) เทศบาลนคร 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนล่าง  ๒  รวม ๕๔๗,๗๑๓,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลนคร 
   ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์    
   ๑) เทศบาลนครนครสวรรค์  ๕๔๗,๗๑๓,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๔๗,๗๑๓,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๔. เทศบาลเมือง   รวม ๒๖,๔๒๐,๔๔๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ตอนบน   รวม ๑,๘๙๙,๘๓๒,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท    
   ๑) เทศบาลเมืองชัยนาท  ๑๗๑,๙๑๙,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๑,๙๑๙,๓๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา 
   ๑) เทศบาลเมืองบ้านกรด  ๓๕,๕๙๑,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๕,๕๙๑,๘๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองผักไห่  ๔๖,๙๒๐,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๖,๙๒๐,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองลําตาเสา  ๕๘,๐๕๙,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๘,๐๕๙,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๔) เทศบาลเมืองเสนา  ๓๙,๑๐๖,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๙,๑๐๖,๑๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองอโยธยา  ๖๑,๐๐๐,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๑,๐๐๐,๘๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี   
   ๑) เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ๘๗,๑๗๘,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๗,๑๗๘,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองบ้านหม่ี  ๖๒,๔๘๓,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๒,๔๘๓,๙๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองลพบุรี  ๒๕๖,๕๔๒,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๕๖,๕๔๒,๑๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี    

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลเมืองแก่งคอย  ๑๑๑,๖๕๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๑,๖๕๒,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองทับกวาง  ๗๔,๔๓๗,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๔,๔๓๗,๗๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมือง 
    พระพุทธบาท  ๑๔๑,๕๔๘,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๑,๕๔๘,๔๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองสระบุรี  ๓๔๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๔๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
  (จ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี    
   ๑) เทศบาลเมืองบางระจัน  ๖๔,๓๓๗,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๔,๓๓๗,๕๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  ๑๔๔,๑๙๕,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๔,๑๙๕,๕๐๐ บาท 
  (ฉ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง    
   ๑) เทศบาลเมืองอ่างทอง  ๑๙๗,๕๑๔,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๗,๕๑๔,๓๐๐ บาท 
 (๒) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ปริมณฑล   รวม ๓,๒๐๓,๔๒๖,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    กระทุ่มล้ม  ๖๑,๙๘๕,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๑,๙๘๕,๕๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองนครปฐม  ๔๓,๓๙๐,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๓,๓๙๐,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๓) เทศบาลเมืองไร่ขิง  ๘๖,๓๓๑,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๖,๓๓๑,๓๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมือง 
    สามควายเผือก  ๔๔,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๔,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองสามพราน  ๘๑,๖๗๒,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๑,๖๗๒,๐๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี    
   ๑) เทศบาลเมืองไทรม้า  ๖๔,๕๕๙,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๔,๕๕๙,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองบางกรวย  ๑๐๖,๔๐๖,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๖,๔๐๖,๓๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองบางกร่าง  ๔๙,๙๙๘,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๙,๙๙๘,๓๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองบางคูรัด  ๗๒,๘๑๖,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๒,๘๑๖,๓๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองบางบัวทอง  ๑๗๙,๕๔๘,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๙,๕๔๘,๘๐๐ บาท 
   ๖) เทศบาลเมืองบางแม่นาง  ๗๑,๕๗๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๑,๕๗๒,๗๐๐ บาท 
   ๗) เทศบาลเมือง 
    บางรักพัฒนา  ๙๘,๓๘๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๘,๓๘๒,๗๐๐ บาท 
   ๘) เทศบาลเมือง 
    บางศรีเมือง  ๗๗,๔๗๔,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๗,๔๗๔,๕๐๐ บาท 
   ๙) เทศบาลเมืองพิมลราช  ๗๗,๘๘๙,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๗,๘๘๙,๓๐๐ บาท 
   ๑๐) เทศบาลเมืองใหม่ 
    บางบัวทอง  ๑๑๘,๔๒๔,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๘,๔๒๔,๑๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
   ๑) เทศบาลเมือง 
    คลองหลวง  ๑๒๓,๘๑๕,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๓,๘๑๕,๘๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองคูคต  ๑๐๔,๑๒๖,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๔,๑๒๖,๖๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองท่าโขลง  ๒๒๓,๘๗๖,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๓,๘๗๖,๘๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองบางกะดี  ๕๘,๙๓๖,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๘,๙๓๖,๓๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองบางคูวัด  ๕๗,๑๙๗,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๗,๑๙๗,๒๐๐ บาท 
   ๖) เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ  ๘๘,๘๖๙,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น    ๘๘,๘๖๙,๗๐๐ บาท 
   ๗) เทศบาลเมืองปทุมธานี  ๑๔๓,๕๖๕,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๓,๕๖๕,๒๐๐ บาท 
   ๘) เทศบาลเมืองลาดสวาย  ๑๑๓,๑๖๖,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๓,๑๖๖,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๙) เทศบาลเมืองลําสามแก้ว  ๑๒๖,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๖,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
   ๑๐) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ๘๒,๖๖๗,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๒,๖๖๗,๖๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ    
   ๑) เทศบาลเมืองบางแก้ว  ๑๑๓,๕๕๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๓,๕๕๒,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    ปากน้ําสมุทรปราการ  ๘๕,๕๔๓,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๕,๕๔๓,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมือง 
    ปู่เจ้าสมิงพราย  ๑๙๖,๙๐๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๖,๙๐๒,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๔) เทศบาลเมือง 
    พระประแดง  ๑๓๗,๐๘๓,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๗,๐๘๓,๘๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมือง 
    แพรกษา  ๗๐,๖๓๖,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๐,๖๓๖,๘๐๐ บาท 
   ๖) เทศบาลเมือง 
    แพรกษาใหม่  ๖๘,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๘,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
   ๗) เทศบาลเมือง 
    ลัดหลวง  ๑๗๓,๓๘๖,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๓,๓๘๖,๒๐๐ บาท 
 (๓) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ตอนล่าง ๑  รวม ๑,๕๔๙,๙๕๑,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี    

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลเมือง 
    กาญจนบุรี  ๒๗๖,๙๗๘,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๖,๙๗๘,๑๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    ท่าเรือพระแท่น  ๖๒,๐๑๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๒,๐๑๒,๗๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมือง 
    ปากแพรก  ๗๑,๗๐๐,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๑,๗๐๐,๘๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี    
   ๑) เทศบาลเมืองจอมพล  ๕๑,๒๘๗,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๑,๒๘๗,๖๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองท่าผา  ๖๖,๒๑๐,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๖,๒๑๐,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๓) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  ๑๕๗,๘๙๘,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๗,๘๙๘,๒๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองโพธาราม  ๑๓๔,๑๙๘,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๔,๑๙๘,๒๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองราชบุรี  ๓๕๕,๕๕๘,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๕๕,๕๕๘,๐๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สุพรรณบุรี   
   ๑) เทศบาลเมือง 
    สองพี่น้อง  ๑๓๑,๐๕๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๑,๐๕๒,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    สุพรรณบุรี  ๒๔๓,๐๕๔,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๔๓,๐๕๔,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคกลาง 
  ตอนล่าง  ๒  รวม ๑,๔๑๖,๔๘๐,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   ประจวบคีรีขันธ์   
   ๑) เทศบาลเมือง 
    ประจวบคีรีขันธ์  ๑๔๓,๘๕๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๓,๘๕๒,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองหัวหิน  ๒๖๖,๓๑๕,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๖๖,๓๑๕,๖๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี    
   ๑) เทศบาลเมืองชะอํา  ๓๐๙,๔๐๑,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๐๙,๔๐๑,๑๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองเพชรบุรี  ๒๓๓,๘๑๑,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๓,๘๑๑,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สมุทรสงคราม   
   ๑) เทศบาลเมือง 
    สมุทรสงคราม  ๒๑๖,๒๔๘,๘๐๐ บาท   
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๑๖,๒๔๘,๘๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สมุทรสาคร   
   ๑) เทศบาลเมือง 
    กระทุ่มแบน  ๑๙๑,๐๒๐,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๑,๐๒๐,๘๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    คลองมะเดื่อ  ๕๕,๘๒๙,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๕,๘๒๙,๙๐๐ บาท 
 (๕) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคใต้ 
  ฝั่งอ่าวไทย  รวม ๒,๖๘๐,๓๙๙,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

้หนา   ๑๘๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลเมืองชุมพร  ๑๗๗,๘๑๗,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๗,๘๑๗,๖๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองหลังสวน  ๙๓,๓๐๒,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๓,๓๐๒,๔๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   นครศรีธรรมราช  
   ๑) เทศบาลเมืองทุ่งสง  ๓๒๙,๘๘๑,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๒๙,๘๘๑,๔๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองปากพนัง  ๒๖๒,๒๑๔,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๖๒,๒๑๔,๖๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองปากพูน  ๑๐๕,๑๓๔,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๕,๑๓๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง   
   ๑) เทศบาลเมืองพัทลุง  ๓๕๓,๔๖๓,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๕๓,๔๖๓,๕๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสงขลา    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    กําแพงเพชร  ๗๔,๙๑๘,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๔,๙๑๘,๓๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    เขารูปช้าง  ๙๕,๗๘๕,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๕,๗๘๕,๓๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมือง 
    คลองแห  ๙๙,๙๔๙,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๙,๙๔๙,๑๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองควนลัง  ๑๐๓,๐๐๑,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๓,๐๐๑,๘๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองคอหงส์  ๘๘,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๘,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
   ๖) เทศบาลเมือง 
    ทุ่งตําเสา  ๗๓,๕๑๖,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๕๑๖,๕๐๐ บาท 
   ๗) เทศบาลเมืองบ้านพรุ  ๗๓,๐๓๑,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๐๓๑,๘๐๐ บาท 
   ๘) เทศบาลเมือง 
    ปาดังเบซาร์  ๕๙,๐๕๘,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๙,๐๕๘,๔๐๐ บาท 
   ๙) เทศบาลเมืองม่วงงาม  ๕๕,๗๘๖,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๕,๗๘๖,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑๐) เทศบาลเมืองสะเดา  ๑๗๔,๐๔๘,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๔,๐๔๘,๙๐๐ บาท 
   ๑๑) เทศบาลเมืองสิงหนคร  ๑๑๙,๖๒๗,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๙,๖๒๗,๙๐๐ บาท 
  (จ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สุราษฎร์ธานี   
   ๑) เทศบาลเมืองดอนสัก  ๕๕,๘๘๗,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๕,๘๘๗,๙๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองท่าข้าม  ๑๒๑,๖๘๓,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๑,๖๘๓,๕๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองนาสาร  ๑๖๓,๔๘๗,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๓,๔๘๗,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคใต้ 
  ฝั่งอันดามัน  รวม ๑,๑๐๙,๑๑๗,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดกระบ่ี   
   ๑) เทศบาลเมืองกระบ่ี  ๑๘๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๘๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดตรัง   
   ๑) เทศบาลเมืองกันตัง  ๑๐๔,๕๑๐,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๔,๕๑๐,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดพังงา   
   ๑) เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า  ๑๕๑,๒๖๑,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๑,๒๖๑,๕๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองพังงา  ๙๗,๔๓๙,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๗,๔๓๙,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   
   ๑) เทศบาลเมืองกะทู้  ๘๕,๘๓๕,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๕,๘๓๕,๔๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองป่าตอง  ๘๖,๙๐๒,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘๖,๙๐๒,๔๐๐ บาท 
  (จ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดระนอง    
   ๑) เทศบาลเมืองบางร้ิน  ๕๙,๘๓๙,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๙,๘๓๙,๒๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองระนอง  ๑๓๗,๐๔๙,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๗,๐๔๙,๘๐๐ บาท 
  (ฉ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสตูล   
   ๑) เทศบาลเมืองสตูล  ๒๐๐,๙๕๓,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐๐,๙๕๓,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๗) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวม ๑,๓๖๘,๑๑๖,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   นราธิวาส    
   ๑) เทศบาลเมืองตากใบ  ๗๓,๙๗๙,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๙๗๙,๕๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองนราธิวาส  ๒๙๙,๒๑๑,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๙๙,๒๑๑,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมือง 
    สุไหงโก-ลก  ๒๗๐,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๐,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี    
   ๑) เทศบาลเมืองตะลุบัน  ๑๖๕,๕๐๘,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๕,๕๐๘,๖๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองปัตตานี  ๒๙๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๙๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดยะลา   
   ๑) เทศบาลเมืองเบตง  ๑๖๙,๓๘๐,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๙,๓๘๐,๒๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    สะเตงนอก  ๙๘,๑๘๒,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๘,๑๘๒,๑๐๐ บาท 
 (๘) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ๑ รวม ๑,๘๒๔,๐๓๒,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   ฉะเชิงเทรา   
   ๑) เทศบาลเมือง 
    ฉะเชิงเทรา  ๑๙๐,๖๕๕,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๐,๖๕๕,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี   
   ๑) เทศบาลเมืองชลบุรี  ๒๕๗,๘๑๙,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๕๗,๘๑๙,๓๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองบ้านบึง  ๑๐๑,๒๒๘,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๑,๒๒๘,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองบ้านสวน  ๑๓๑,๖๙๘,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๑,๖๙๘,๕๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองปรกฟ้า  ๖๖,๑๒๘,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๖,๑๒๘,๕๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ๑๑๙,๕๙๓,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๙,๕๙๓,๔๐๐ บาท 
   ๖) เทศบาลเมืองศรีราชา  ๒๓๗,๘๓๓,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๗,๘๓๓,๓๐๐ บาท 
   ๗) เทศบาลเมืองสัตหีบ  ๖๔,๘๑๖,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๔,๘๑๖,๓๐๐ บาท 
   ๘) เทศบาลเมืองแสนสุข  ๑๑๓,๐๔๕,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๓,๐๔๕,๖๐๐ บาท 
   ๙) เทศบาลเมืองหนองปรือ  ๑๘๘,๖๓๒,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๘๘,๖๓๒,๓๐๐ บาท 
   ๑๐) เทศบาลเมืองอ่างศิลา  ๗๓,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดระยอง    
   ๑) เทศบาลเมืองบ้านฉาง  ๙๕,๒๓๖,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๕,๒๓๖,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๒) เทศบาลเมือง 
    มาบตาพุด  ๑๘๔,๑๒๐,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๘๔,๑๒๐,๙๐๐ บาท 
 (๙) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ๒ รวม ๑,๔๔๖,๖๒๗,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี    
   ๑) เทศบาลเมืองขลุง  ๑๒๐,๐๓๕,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๐,๐๓๕,๘๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองจันทนิมิต  ๕๓,๖๘๔,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๓,๖๘๔,๒๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองจันทบุรี  ๒๒๕,๘๕๔,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๕,๘๕๔,๙๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองท่าช้าง  ๕๐,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๐,๔๓๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๕) เทศบาลเมืองท่าใหม่  ๙๕,๐๕๗,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๕,๐๕๗,๓๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดตราด   
   ๑) เทศบาลเมืองตราด  ๑๐๒,๒๕๒,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๒,๒๕๒,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดนครนายก    
   ๑) เทศบาลเมืองนครนายก  ๑๔๖,๓๔๑,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๖,๓๔๑,๗๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   ปราจีนบุรี    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    ปราจีนบุรี  ๒๐๒,๗๙๔,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐๒,๗๙๔,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๒) เทศบาลเมืองหนองก่ี  ๕๖,๐๕๕,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๖,๐๕๕,๔๐๐ บาท 
  (จ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   สระแก้ว    
   ๑) เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น  ๑๕๑,๐๒๘,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๑,๐๒๘,๓๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองสระแก้ว  ๑๐๓,๓๒๐,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๓,๓๒๐,๑๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมือง 
    อรัญญประเทศ  ๑๓๙,๗๖๙,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๙,๗๖๙,๒๐๐ บาท 
 (๑๐) เทศบาลเมืองในพื้นที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๑  รวม ๑,๐๖๘,๔๔๓,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 

้หนา   ๑๙๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลเมืองบึงกาฬ  ๙๓,๙๕๕,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๓,๙๕๕,๖๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดเลย   
   ๑) เทศบาลเมืองเลย  ๑๙๔,๓๑๖,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๔,๓๑๖,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองวังสะพุง  ๙๙,๒๘๑,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๙,๒๘๑,๕๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย    
   ๑) เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ๑๐๓,๗๓๘,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๓,๗๓๘,๒๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองหนองคาย  ๒๗๕,๙๘๖,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๕,๙๘๖,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   หนองบัวลําภู    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    หนองบัวลําภู  ๑๑๐,๖๕๖,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑๐,๖๕๖,๐๐๐ บาท 
  (จ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   อุดรธานี 
   ๑) เทศบาลเมือง 
    โนนสูง-น้ําคํา  ๔๐,๔๓๔,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๐,๔๓๔,๒๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองบ้านดุง  ๗๖,๙๙๗,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๖,๙๙๗,๒๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองหนองสําโรง  ๗๓,๐๗๘,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๐๗๘,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๑) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนบน  ๒  รวม ๓๖๔,๓๐๕,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดนครพนม    
   ๑) เทศบาลเมืองนครพนม  ๒๓๐,๗๒๘,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๐,๗๒๘,๘๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร    
   ๑) เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ๑๓๓,๕๗๗,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๓,๕๗๗,๑๐๐ บาท 
 (๑๒) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนกลาง   รวม ๑,๖๖๐,๐๗๐,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์    
   ๑) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ๒๒๕,๓๕๙,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๕,๓๕๙,๗๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  ๖๓,๘๖๒,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๓,๘๖๒,๐๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
   ๑) เทศบาลเมืองกระนวน  ๔๑,๓๑๒,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๑,๓๑๒,๔๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองชุมแพ  ๑๒๘,๕๖๖,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๘,๕๖๖,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  ๗๙,๐๕๕,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๙,๐๕๕,๗๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ๑๒๑,๔๓๐,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๑,๔๓๐,๘๐๐ บาท 
   ๕) เทศบาลเมืองเมืองพล  ๑๗๑,๐๗๒,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๑,๐๗๒,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๑๙๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๖) เทศบาลเมืองศิลา  ๑๒๓,๙๐๘,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๓,๙๐๘,๕๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    มหาสารคาม  ๓๐๔,๔๗๙,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๐๔,๔๗๙,๘๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด    
   ๑) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ๔๐๑,๐๒๓,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๐๑,๐๒๓,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๑  รวม ๑,๓๑๐,๑๒๓,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   
   ๑) เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ๒๒๐,๗๒๗,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๐,๗๒๗,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา    
   ๑) เทศบาลเมืองบัวใหญ่  ๑๓๗,๗๒๕,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๗,๗๒๕,๑๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองปากช่อง  ๑๓๕,๙๓๓,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๕,๙๓๓,๓๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองเมืองปัก  ๕๘,๐๗๑,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๘,๐๗๑,๒๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองสีค้ิว  ๖๗,๑๘๒,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๗,๑๘๒,๒๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์    
   ๑) เทศบาลเมืองชุมเห็ด  ๖๕,๘๙๗,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๕,๘๙๗,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๒) เทศบาลเมืองนางรอง  ๑๔๔,๘๗๘,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๔,๘๗๘,๐๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ๒๕๒,๒๑๖,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๕๒,๒๑๖,๐๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์    
   ๑) เทศบาลเมืองสุรินทร์  ๒๒๗,๔๙๓,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๗,๔๙๓,๕๐๐ บาท 
 (๑๔) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง  ๒  รวม ๑,๒๒๒,๑๐๔,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดยโสธร   
   ๑) เทศบาลเมืองยโสธร  ๒๓๔,๑๔๘,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๔,๑๔๘,๘๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ    

้หนา   ๒๐๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๑) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ๗๐,๖๘๗,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๐,๖๘๗,๐๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ๒๒๑,๒๑๗,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒๑,๒๑๗,๖๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ    
   ๑) เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  ๑๒๙,๖๑๔,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๙,๖๑๔,๕๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี    
   ๑) เทศบาลเมืองแจระแม  ๕๗,๘๙๖,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๗,๘๙๖,๓๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองเดชอุดม  ๗๖,๑๖๖,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๖,๑๖๖,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๓) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  ๑๔๑,๐๗๒,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๑,๐๗๒,๑๐๐ บาท 
   ๔) เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ๒๙๑,๓๐๑,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๙๑,๓๐๑,๑๐๐ บาท 
 (๑๕) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนบน  ๑  รวม ๘๕๓,๗๙๘,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่    
   ๑) เทศบาลเมืองต้นเปา  ๖๑,๐๙๕,๑๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๑,๐๙๕,๑๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมือง 
    เมืองแกนพัฒนา  ๗๙,๖๒๓,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๙,๖๒๓,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองแม่โจ้  ๗๒,๒๓๔,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๒,๒๓๔,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๔) เทศบาลเมืองแม่เหียะ  ๖๐,๓๗๖,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๐,๓๗๖,๐๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน    
   ๑) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ๗๗,๘๒๖,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๗,๘๒๖,๙๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดลําปาง    
   ๑) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ๒๑๓,๒๑๔,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๑๓,๒๑๔,๖๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองพิชัย  ๔๙,๓๐๙,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๙,๓๐๙,๔๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองล้อมแรด  ๗๑,๐๖๑,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๑,๐๖๑,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดลําพูน   
   ๑) เทศบาลเมืองลําพูน  ๑๖๙,๐๕๕,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๙,๐๕๕,๘๐๐ บาท 
 (๑๖) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนบน  ๒  รวม ๗๑๘,๒๙๕,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดน่าน   
   ๑) เทศบาลเมืองน่าน  ๑๗๐,๙๓๘,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๐,๙๓๘,๓๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดพะเยา    
   ๑) เทศบาลเมืองดอกคําใต้  ๗๔,๐๘๗,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๔,๐๘๗,๕๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองพะเยา  ๒๓๐,๕๓๗,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๓๐,๕๓๗,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดแพร่   
   ๑) เทศบาลเมืองแพร่  ๒๔๒,๗๓๑,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๔๒,๗๓๑,๘๐๐ บาท 
 (๑๗) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนล่าง  ๑  รวม ๑,๕๕๒,๒๗๐,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดตาก 
   ๑) เทศบาลเมืองตาก  ๑๙๐,๒๒๒,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๙๐,๒๒๒,๘๐๐ บาท 
  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก    
   ๑) เทศบาลเมืองอรัญญิก  ๗๓,๔๒๙,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๔๒๙,๗๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์    
   ๑) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ๑๘๗,๐๔๐,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๘๗,๐๔๐,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   ๒) เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  ๗๓,๗๙๖,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๓,๗๙๖,๙๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองหล่มสัก  ๑๕๖,๖๔๑,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕๖,๖๔๑,๖๐๐ บาท 
  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    ศรีสัชนาลัย  ๗๔,๕๗๔,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๔,๕๗๔,๒๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองสวรรคโลก  ๒๗๙,๗๔๐,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๗๙,๗๔๐,๙๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  ๑๖๙,๙๓๓,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖๙,๙๓๓,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (จ) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์    
   ๑) เทศบาลเมือง 
    อุตรดิตถ์  ๓๔๖,๘๙๐,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๔๖,๘๙๐,๕๐๐ บาท 
 (๑๘) เทศบาลเมือง 
  ในพื้นที่ภาคเหนือ 
  ตอนล่าง  ๒  รวม ๑,๑๗๓,๐๕๑,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัด 
   กําแพงเพชร 
   ๑) เทศบาลเมือง 
    กําแพงเพชร  ๑๘๙,๐๔๓,๒๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๘๙,๐๔๓,๒๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองปางมะค่า  ๑๒๙,๒๕๖,๗๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๙,๒๕๖,๗๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองหนองปลิง  ๖๐,๑๕๘,๔๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖๐,๑๕๘,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์    
   ๑) เทศบาลเมืองชุมแสง  ๑๐๗,๙๓๓,๖๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๗,๙๓๓,๖๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองตาคลี  ๙๐,๙๓๖,๓๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๙๐,๙๓๖,๓๐๐ บาท 
  (ค) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร   
   ๑) เทศบาลเมืองตะพานหิน  ๑๔๑,๑๘๒,๕๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๔๑,๑๘๒,๕๐๐ บาท 
   ๒) เทศบาลเมืองบางมูลนาก  ๑๓๑,๑๕๙,๐๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๑,๑๕๙,๐๐๐ บาท 
   ๓) เทศบาลเมืองพิจิตร  ๑๗๔,๕๓๔,๘๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗๔,๕๓๔,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ง) เทศบาลเมือง 
   ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี    
   ๑) เทศบาลเมืองอุทัยธานี  ๑๔๘,๘๔๖,๙๐๐ บาท 
    ก) แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ส่งเสริมการกระจาย 
     อํานาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑๔๘,๘๔๖,๙๐๐ บาท 
มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ า ย ขอ งหน่ ว ย ง านอื่ น ขอ ง รั ฐ   ใ ห้ ตั้ ง เ ป็ น จํ า น วน  

๑๘๙,๖๙๙,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การแข่งขันทางการค้า รวม ๘๔,๔๒๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการปรับสมดุล 
  และพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการภาครัฐ   ๘๐,๒๗๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๔,๑๔๗,๐๐๐ บาท 
๒. สํานักงาน 
 สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวม ๑๐๕,๒๗๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน   ๑๐๕,๒๗๔,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๘,๘๕๔,๐๒๑,๖๐๐  บาท   

จําแนกดังนี้ 
๑. สภากาชาดไทย  รวม ๘,๘๕๔,๐๒๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง 
  ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  ๘,๘๕๔,๐๒๑,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ ายของส่ วนราชการในพระองค์   ให้ตั้ ง เ ป็นจํ านวน  
๘,๖๑๑,๖๖๙,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. ส่วนราชการในพระองค์ รวม ๘,๖๑๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง 
  ของสถาบันหลักของชาติ  ๘,๖๑๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท 

หมวด  ๔ 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 
 

มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ ายสํ าห รับแผนงาน บูรณาการ   ให้ ตั้ ง เ ป็นจํ านวน  
๒๑๘,๑๒๔,๘๐๗,๘๐๐ บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๖,๒๐๘,๙๑๙,๓๐๐  บาท  ประกอบด้วย 

 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑,๔๗๐,๑๘๑,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมประชาสัมพันธ์  ๑๑,๗๐๘,๓๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   สภาความม่ันคงแห่งชาติ  ๕๒,๕๗๗,๖๐๐ บาท 
  (ค) กองอํานวยการ 
   รักษาความม่ันคง 
   ภายในราชอาณาจักร  ๑,๔๐๔,๙๘๗,๕๐๐ บาท 
  (ง) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
   (องค์การมหาชน)  ๙๐๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงกลาโหม รวม ๖๒๑,๙๗๔,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) กองทัพบก  ๔๖๐,๙๗๔,๓๐๐ บาท 
  (ข) กองทัพเรือ  ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (ค) กองบัญชาการ 
   กองทัพไทย  ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการต่างประเทศ รวม ๑๖,๒๑๕,๗๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ๑๖,๒๑๕,๗๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวง 
  การพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคง 
  ของมนุษย์  รวม ๑๗๗,๓๒๗,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
   และความมั่นคงของมนุษย์  ๑๓๘,๕๙๔,๕๐๐ บาท 
  (ข) กรมกิจการสตรี 
   และสถาบันครอบครัว  ๗๖๓,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมพัฒนาสังคม 
   และสวัสดิการ  ๓๗,๙๗๐,๔๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๔๑,๘๒๑,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) มหาวิทยาลัย 
   นราธิวาสราชนครินทร์  ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ๕๓๗,๕๐๐ บาท 
  (ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลศรีวิชัย  ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  (จ) มหาวิทยาลัย 
   สงขลานครินทร์  ๑,๙๖๑,๓๐๐ บาท 
  (ฉ) สํานักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๑๒,๐๒๓,๐๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์  รวม ๘๑,๕๓๗,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการข้าว  ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมประมง  ๒๒,๒๗๘,๘๐๐ บาท 
  (ง) กรมปศุสัตว์  ๑๗,๗๙๐,๓๐๐ บาท 
  (จ) กรมพัฒนาที่ดิน  ๔,๐๔๔,๐๐๐ บาท 
  (ฉ) กรมวิชาการเกษตร  ๑๖,๐๙๗,๓๐๐ บาท 
  (ช) กรมส่งเสริมการเกษตร  ๑๒,๒๒๖,๗๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงคมนาคม รวม ๒๖๓,๓๖๖,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมทางหลวงชนบท  ๒๖๓,๓๖๖,๔๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงมหาดไทย รวม ๒,๔๕๐,๓๓๕,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการปกครอง  ๘๕๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมที่ดิน  ๔๗,๑๑๓,๗๐๐ บาท 
  (ค) กรมโยธาธิการ 
   และผังเมือง  ๑,๕๔๘,๘๑๑,๓๐๐ บาท 
  (ง) กรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่น  ๒,๖๙๒,๕๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงยุติธรรม รวม ๔๘,๑๑๒,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๑๙,๓๓๗,๙๐๐ บาท 
  (ข) กรมคุมประพฤติ  ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมคุ้มครองสิทธิ 
   และเสรีภาพ  ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมบังคับคดี  ๓๙๓,๐๐๐ บาท 
  (จ) กรมพินิจและคุ้มครอง 
   เด็กและเยาวชน  ๙๓๑,๕๐๐ บาท 
  (ฉ) กรมราชทัณฑ์  ๔,๒๒๙,๘๐๐ บาท 
  (ช) กรมสอบสวน 
   คดีพิเศษ   ๗,๒๗๑,๐๐๐ บาท 
  (ซ) สถาบัน 
   นิติวิทยาศาสตร์  ๗,๘๐๙,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๐) กระทรวงแรงงาน รวม ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมพัฒนา 
   ฝีมือแรงงาน  ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๒๑,๖๘๒,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมการศาสนา  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมศิลปากร  ๗,๕๘๒,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๔๐๗,๕๕๓,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๒๑๙,๐๔๖,๒๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   คณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๓๘,๕๐๖,๘๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงาน 
   คณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๑๐,๗๖๘,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑๐,๗๖๘,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) ส่วนราชการไม่สังกัด 
  สํานักนายกรัฐมนตรี 
  กระทรวง  หรือทบวง  รวม ๕๘๗,๕๐๓,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) ศูนย์อํานวยการบริหาร 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๔๕๒,๘๙๖,๒๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
   ป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตในภาครัฐ  ๑,๒๗๙,๒๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงาน 
   ตํารวจแห่งชาติ  ๑๓๓,๓๒๗,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๕) หน่วยงาน 
  ขององค์กรอิสระ รวม ๘๖๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
   สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ๘๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ

หน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๑๑,๐๔๘,๐๔๕,๑๐๐  บาท ประกอบด้วย 
 (๑) หน่วยงานในกํากับ 
  ของสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานส่งเสริม 
   การจัดประชุม 
   และนิทรรศการ  
   (องค์การมหาชน)  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงกลาโหม รวม ๗๐๖,๖๙๗,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) กองทัพเรือ  ๗๐๖,๖๙๗,๓๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๗๗๖,๔๓๔,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
   วิทยาศาสตร์ 
   วิจัยและนวัตกรรม   ๔,๘๐๒,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๓๘,๖๑๘,๐๐๐ บาท 
  (ค) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ๑๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) สํานักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๖๕๒,๕๓๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (จ) สํานักงานพัฒนา 
   เทคโนโลยีอวกาศ 
   และภูมิสารสนเทศ  
   (องค์การมหาชน)  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์  รวม ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมพัฒนาที่ดิน  ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงคมนาคม รวม ๔,๘๕๗,๓๗๙,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมทางหลวง  ๔,๑๑๖,๕๑๗,๑๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ๗๓๗,๖๐๒,๑๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานนโยบาย 
   และแผนการขนส่ง 
   และจราจร  ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม รวม ๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การบริหารจัดการ 
   ก๊าซเรือนกระจก 
   (องค์การมหาชน)  ๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงมหาดไทย รวม ๖๑๗,๒๘๘,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการปกครอง  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมโยธาธิการ 
   และผังเมือง  ๖๑๓,๒๘๘,๕๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงแรงงาน รวม ๑๐,๒๕๓,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมพัฒนาฝีมือ 
   แรงงาน   ๑๐,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๖๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา  ๖๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒๕๘,๔๔๕,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๒๔๔,๗๔๘,๔๐๐ บาท 
  (ข) กรมควบคุมโรค  ๓,๙๑๒,๕๐๐ บาท 
  (ค) กรมอนามัย  ๓,๐๗๔,๔๐๐ บาท 
  (ง) สถาบันการแพทย์ 
   ฉุกเฉินแห่งชาติ  ๖,๗๐๙,๙๐๐ บาท 
 (๑๑) ส่วนราชการไม่สังกัด 
  สํานักนายกรัฐมนตรี 
  กระทรวง  หรือทบวง  
  และหน่วยงานภายใต้ 
  การควบคุมดูแล 
  ของนายกรัฐมนตรี รวม ๒,๐๙๔,๓๗๑,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
   นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก  ๒,๐๙๔,๓๗๑,๙๐๐ บาท 
 (๑๒) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๑,๕๐๓,๗๑๖,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) การประปานครหลวง  ๔๑,๘๖๕,๐๐๐ บาท 
  (ข) การประปา 
   ส่วนภูมิภาค  ๙๙๘,๖๘๐,๒๐๐ บาท 
  (ค) การรถไฟแห่งประเทศไทย  ๔๖๓,๑๗๐,๘๐๐ บาท 
 (๑๓) องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น  รวม ๑๒๔,๘๖๖,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรุงเทพมหานคร  ๑๒๔,๘๖๖,๖๐๐ บาท 
๓. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๔๙๕,๙๔๘,๓๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๖,๔๔๕,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมประชาสัมพันธ์  ๓,๓๒๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
   พัฒนาระบบราชการ  ๒,๗๒๑,๐๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงาน 
   ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงการพัฒนา 
  สังคมและความม่ันคง 
  ของมนุษย์  รวม ๑๔,๐๙๕,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) สถาบัน 
   พัฒนาองค์กรชุมชน 
   (องค์การมหาชน)  ๑๔,๐๙๕,๑๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการอดุมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
   วิทยาศาสตร์  
   วิจัยและนวัตกรรม   ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงคมนาคม รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงคมนาคม  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๕,๓๘๑,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   สถิติแห่งชาติ  ๕,๓๘๑,๒๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๑,๒๘๙,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๑,๒๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงมหาดไทย รวม ๓๑,๔๙๒,๓๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ๑๕,๐๘๕,๑๐๐ บาท 
  (ข) กรมการปกครอง  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมการพัฒนาชุมชน  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่น  ๒,๔๐๗,๒๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงยุติธรรม รวม ๑,๐๒๒,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๑,๐๒๒,๓๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงแรงงาน รวม ๕๑๒,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงแรงงาน  ๕๑๒,๖๐๐ บาท 
 (๑๐) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) ศูนย์คุณธรรม  
   (องค์การมหาชน)  ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๘๔,๙๗๕,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๓,๘๕๔,๑๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๖๗,๓๑๔,๒๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา  ๑๓,๘๐๗,๑๐๐ บาท 
 (๑๒) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๔,๐๘๖,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๓,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
  (ข) กรมสนับสนุน 
   บริการสุขภาพ  ๓๗๙,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๓) ส่วนราชการไม่สังกัด 
  สํานักนายกรัฐมนตรี  
  กระทรวง  หรือทบวง รวม ๒๔,๙๒๖,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
   ป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตในภาครัฐ  ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ๑๐,๑๖๖,๘๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงาน 
   ป้องกันและปราบปราม 
   การฟอกเงิน  ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) หน่วยงานของรัฐสภา รวม ๒๐๔,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานเลขาธิการ 
   สภาผู้แทนราษฎร  ๒๐๔,๐๐๐ บาท 
 (๑๕) หน่วยงาน 
  ขององค์กรอิสระ รวม ๓๑๖,๗๔๘,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
   ป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตแห่งชาติ  ๓๑๔,๗๔๘,๑๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๔๓๘,๔๑๙,๒๐๐  บาท ประกอบด้วย 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๙,๒๖๔,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมประชาสัมพันธ์  ๓,๒๖๔,๕๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
   สุขภาพแห่งชาติ  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงการพัฒนา 
  สังคมและความม่ันคง 
  ของมนุษย์  รวม ๒๖๗,๗๑๕,๔๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) กรมกิจการผู้สูงอายุ  ๒๖๗,๗๑๕,๔๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๒๗,๒๘๕,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานส่งเสริม 
   เศรษฐกิจดิจิทัล  ๒๗,๒๘๕,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงแรงงาน รวม ๙,๙๓๕,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการจัดหางาน  ๖,๕๔๓,๖๐๐ บาท 
  (ข) กรมสวัสดิการ 
   และคุ้มครองแรงงาน  ๓,๓๙๑,๔๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๙๙,๒๑๙,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑๕,๔๑๔,๑๐๐ บาท 
  (ข) กรมการแพทย์  ๑๕,๘๐๕,๒๐๐ บาท 
  (ค) กรมการแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์ทางเลือก  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมสุขภาพจิต  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (จ) กรมอนามัย  ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ

งบประมาณ  เป็นจํานวน  ๕๔,๐๙๙,๘๑๗,๖๐๐  บาท  ประกอบด้วย 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๓๐๘,๘๙๘,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ๓๐๘,๘๙๘,๑๐๐ บาท 
 (๒) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวัตกรรม รวม ๘๗,๗๑๔,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สถาบันสารสนเทศ 
   ทรัพยากรน้ํา  
   (องค์การมหาชน)  ๕๕,๙๙๕,๖๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานพัฒนา 
   เทคโนโลยีอวกาศ 
   และภูมิสารสนเทศ 
   (องค์การมหาชน)  ๑๗,๗๑๘,๘๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์  รวม ๔๐,๘๖๓,๕๓๔,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมชลประทาน  ๔๐,๔๔๗,๓๕๕,๕๐๐ บาท 
  (ข) กรมประมง  ๓,๐๙๒,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมฝนหลวง 
   และการบินเกษตร  ๓๑๒,๒๕๔,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมพัฒนาที่ดิน  ๔๐,๘๓๒,๙๐๐ บาท 
  (จ) สํานักงาน 
   การปฏิรูปที่ดิน 
   เพื่อเกษตรกรรม  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงคมนาคม รวม ๑๒๕,๔๘๔,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมเจ้าท่า  ๑๒๕,๔๘๔,๔๐๐ บาท 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) กระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๑๙๔,๕๑๒,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมอุตุนิยมวิทยา  ๑๙๔,๕๑๒,๘๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม รวม ๕,๔๒๙,๖๙๘,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓๘,๓๗๕,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมควบคุมมลพิษ  ๒๒,๗๖๓,๙๐๐ บาท 
  (ค) กรมทรัพยากรน้ํา  ๓,๕๓๘,๔๑๒,๕๐๐ บาท 
  (ง) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ๑,๗๐๓,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
  (จ) กรมป่าไม้  ๔๓,๐๑๓,๙๐๐ บาท 
  (ฉ) กรมอุทยานแห่งชาติ  
   สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ๘๓,๓๓๔,๘๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงมหาดไทย รวม ๔,๕๒๗,๒๒๘,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมโยธาธิการ 
   และผังเมือง  ๔,๕๒๗,๒๒๘,๔๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๖,๑๖๔,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมอนามัย  ๖,๑๖๔,๒๐๐ บาท 
 (๙) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๒,๕๕๖,๕๘๒,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) การประปาส่วนภูมิภาค  ๑,๙๗๔,๗๖๓,๕๐๐ บาท 
  (ข) องค์การจัดการน้ําเสีย  ๕๘๑,๘๑๙,๑๐๐ บาท 
๖. แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปราม  และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ให้ตั้งเป็น

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๔,๑๘๗,๕๔๓,๖๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๑๔๕,๗๐๗,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) กองอํานวยการ 
   รักษาความม่ันคง 
   ภายในราชอาณาจักร  ๑๔๕,๗๐๗,๑๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงกลาโหม รวม ๒๘๐,๕๙๕,๙๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงกลาโหม  ๒,๑๕๙,๒๐๐ บาท 
  (ข) กองทัพบก  ๑๙๕,๔๙๔,๖๐๐ บาท 
  (ค) กองทัพเรือ  ๔๕,๙๔๒,๑๐๐ บาท 
  (ง) กองทัพอากาศ  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (จ) กองบัญชาการกองทัพไทย  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการพัฒนา 
  สังคมและความม่ันคง 
  ของมนุษย์  รวม ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมกิจการเด็ก 
   และเยาวชน  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงมหาดไทย รวม ๙๓,๔๕๒,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ๑๖,๗๙๙,๙๐๐ บาท 
  (ข) กรมการปกครอง  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๕,๖๕๒,๓๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงยุติธรรม รวม ๑,๕๑๐,๐๘๒,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมคุมประพฤติ  ๒๑๑,๖๙๒,๖๐๐ บาท 
  (ข) กรมพินิจและคุ้มครอง 
   เด็กและเยาวชน  ๑๕,๘๖๒,๘๐๐ บาท 
  (ค) กรมราชทัณฑ์  ๗๓,๑๓๔,๘๐๐ บาท 
  (ง) สํานักงานคณะกรรมการ 
   ป้องกันและปราบปราม 
   ยาเสพติด  ๑,๒๐๙,๓๙๒,๐๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงแรงงาน รวม ๑๘,๑๑๓,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงแรงงาน  ๑๑,๗๘๑,๕๐๐ บาท 
  (ข) กรมสวัสดิการ 
   และคุ้มครองแรงงาน  ๖,๓๓๒,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๗) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑๐๑,๗๕๑,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๑๗,๔๔๔,๕๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๖๐,๘๗๗,๓๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา  ๒๓,๔๒๙,๗๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๙๐๘,๘๘๖,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๔๓๒,๔๕๘,๒๐๐ บาท 
  (ข) กรมการแพทย์  ๒๑๙,๒๔๐,๔๐๐ บาท 
  (ค) กรมวิทยาศาสตร์ 
   การแพทย์  ๘๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมสนับสนุน 
   บริการสุขภาพ  ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท 
  (จ) กรมสุขภาพจิต  ๑๔๒,๗๗๙,๙๐๐ บาท 
  (ฉ) สํานักงานคณะกรรมการ 
   อาหารและยา  ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) ส่วนราชการไม่สังกัด 
  สํานักนายกรัฐมนตรี  
  กระทรวง  หรือทบวง  รวม ๑,๑๒๑,๙๕๔,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ตํารวจแห่งชาติ  ๑,๑๑๓,๑๐๒,๔๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   ป้องกันและปราบปราม 
   การฟอกเงิน  ๘,๘๕๒,๓๐๐ บาท 
๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๑๓๑,๒๘๖,๔๓๒,๗๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๑๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) สํานักงาน 
   สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ  ๑๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงการคลัง รวม ๗,๖๖๔,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมศุลกากร  ๗,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๘๒,๐๖๗,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   ราชมงคลล้านนา  ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒,๑๘๐,๕๐๐ บาท 
  (ค) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ๖๗,๑๖๖,๙๐๐ บาท 
  (ง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๑๐๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงคมนาคม รวม ๑๐๕,๗๘๑,๘๓๓,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงคมนาคม  ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมการขนส่งทางบก  ๓๗๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท 
  (ค) กรมการขนส่งทางราง  ๓,๖๑๔,๑๐๐ บาท 
  (ง) กรมเจ้าท่า  ๑,๐๕๐,๘๑๘,๖๐๐ บาท 
  (จ) กรมทางหลวง  ๗๙,๘๔๓,๔๒๕,๓๐๐ บาท 
  (ฉ) กรมทางหลวงชนบท  ๑๙,๗๗๑,๗๖๔,๒๐๐ บาท 
  (ช) กรมท่าอากาศยาน  ๔,๕๖๘,๐๓๙,๒๐๐ บาท 
  (ซ) สํานักงานนโยบาย 
   และแผนการขนส่ง 
   และจราจร  ๑๔๗,๘๑๒,๙๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๑๔,๕๒๑,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมส่งเสริมการค้า 
   ระหว่างประเทศ  ๑๔,๕๒๑,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) กระทรวงแรงงาน รวม ๑๐,๖๑๗,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๑๐,๖๑๗,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๔๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ๔๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๘) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๒๕,๒๒๙,๘๑๔,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) การทางพิเศษ 
   แห่งประเทศไทย  ๘๘,๙๐๙,๑๐๐ บาท 
  (ข) การรถไฟฟ้า 
   ขนส่งมวลชน 
   แห่งประเทศไทย  ๑๔,๓๗๔,๙๕๓,๐๐๐ บาท 
  (ค) การรถไฟ 
   แห่งประเทศไทย  ๑๐,๗๒๐,๙๕๒,๑๐๐ บาท 
  (ง) สถาบันวิจัย 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี 
   แห่งประเทศไทย  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย 

ของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๑,๔๔๔,๓๕๐,๒๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 (๑) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๐๘,๒๖๙,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
   วิทยาศาสตร์  
   วิจัยและนวัตกรรม   ๔๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๑๖,๐๗๒,๒๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๔๖,๖๙๗,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์  รวม ๕๖๐,๑๒๑,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการข้าว  ๒๖,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๑๑,๗๒๔,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมประมง  ๒๗,๒๗๙,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมปศุสัตว์  ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (จ) กรมพัฒนาที่ดิน  ๕๖,๑๕๑,๐๐๐ บาท 
  (ฉ) กรมวิชาการเกษตร  ๑๗,๔๐๔,๘๐๐ บาท 
  (ช) กรมส่งเสริมการเกษตร  ๒๐๓,๗๓๖,๓๐๐ บาท 
  (ซ) กรมส่งเสริมสหกรณ์  ๔,๒๒๘,๐๐๐ บาท 
  (ฌ) กรมหม่อนไหม  ๙,๙๑๗,๖๐๐ บาท 
  (ญ) สํานักงาน 
   การปฏิรูปที่ดิน 
   เพื่อเกษตรกรรม  ๑๖๓,๙๙๖,๖๐๐ บาท 
  (ฎ) สํานักงาน 
   เศรษฐกิจการเกษตร  ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๑๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ๑๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวง  
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม รวม ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานพัฒนา 
   เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
   (องค์การมหาชน)  ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) กรมการค้าภายใน  ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมพัฒนา 
   ธุรกิจการค้า  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงมหาดไทย รวม ๕๕๑,๔๗๔,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการพัฒนาชุมชน  ๕๕๑,๔๗๔,๔๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๓๙,๔๐๒,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๑๙,๔๐๒,๓๐๐ บาท 
  (ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๘) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๒๕,๑๖๓,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ๒๕,๑๖๓,๐๐๐ บาท 
 (๙) หน่วยงานอื่นของรัฐ รวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ให้ตั้งเป็นงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๑,๕๓๑,๐๘๕,๘๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 (๑) หน่วยงานในกํากับ 
  ของสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๘,๗๖๒,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
   (องค์การมหาชน)  ๘,๗๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงกลาโหม รวม ๖๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สถาบันเทคโนโลยี 
   ป้องกันประเทศ  ๖๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๕๗๓,๗๑๑,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๒,๑๓๐,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี  ๘,๘๐๗,๖๐๐ บาท 
  (ค) มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏอุดรธานี  ๑๐,๐๑๙,๗๐๐ บาท 
  (ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
  (จ) สถาบัน 
   มาตรวิทยาแห่งชาติ  ๖๕,๒๔๗,๘๐๐ บาท 
  (ฉ) สํานักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๒๙๓,๗๕๕,๗๐๐ บาท 
  (ช) ศูนย์ความเป็นเลิศ 
   ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
   (องค์การมหาชน)  ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ซ) สํานักงาน 
   นวัตกรรมแห่งชาติ  
   (องค์การมหาชน)  ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ฌ) สํานักงานพัฒนา 
   เทคโนโลยีอวกาศ 
   และภูมิสารสนเทศ  
   (องค์การมหาชน)  ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานส่งเสริม 
   เศรษฐกิจดิจิทัล  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานนโยบาย 
   และยุทธศาสตร์การค้า  ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงแรงงาน รวม ๑๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๑๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๗๘๐,๙๐๒,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
   อ้อยและน้ําตาลทราย  ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานมาตรฐาน 
   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ๖๓๑,๔๘๖,๕๐๐ บาท 
  (ง) สํานักงานเศรษฐกิจ 
   อุตสาหกรรม  ๕๙,๐๑๕,๘๐๐ บาท 
 (๙) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๒๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สถาบันวิจัย 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   แห่งประเทศไทย  ๒๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  
เป็นจํานวน  ๒,๒๗๗,๒๒๖,๗๐๐  บาท  ประกอบด้วย 

 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๗๕๐,๒๘๐,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงบประมาณ  ๒๓๑,๔๑๑,๘๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนา 
   ระบบราชการ  ๙,๔๖๐,๖๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงาน 
   ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ๙,๗๐๕,๒๐๐ บาท 
  (ง) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
   (องค์การมหาชน)  ๑๗,๕๙๙,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (จ) สํานักงานคณะกรรมการ 
   การรักษาความม่ันคง 
   ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ๔๗,๘๕๘,๔๐๐ บาท 
  (ฉ) สํานักงานบริหาร 
   และพัฒนาองค์ความรู้ 
   (องค์การมหาชน)  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ช) สํานักงานพัฒนา 
   รัฐบาลดิจิทัล 
   (องค์การมหาชน)  ๔๑๕,๐๑๗,๒๐๐ บาท 
  (ซ) สํานักงานส่งเสริม 
   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   (องค์การมหาชน)  ๖,๒๒๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงการคลัง รวม ๓๘๔,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมบัญชีกลาง  ๓๘๔,๖๐๐ บาท 
 (๓) หน่วยงานในกํากับ 
  ของกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม รวม ๒๕๓,๐๙๒,๗๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สถาบันสารสนเทศ 
   ทรัพยากรน้ํา  
   (องค์การมหาชน)  ๑๘,๓๑๒,๗๐๐ บาท 
  (ค) สํานักงานพัฒนา 
   เทคโนโลยีอวกาศ 
   และภูมิสารสนเทศ  
   (องค์การมหาชน)  ๑๐๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔) กระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑,๑๔๖,๑๗๗,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   คณะกรรมการดิจิทัล 
   เพื่อเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ  ๑,๑๐๖,๑๗๗,๕๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานส่งเสริม 
   เศรษฐกิจดิจิทัล  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อม รวม ๑๕,๓๐๗,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมทรัพยากรน้ํา  ๔,๒๒๓,๒๐๐ บาท 
  (ข) กรมส่งเสริม 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมอุทยานแห่งชาติ  
   สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ๓๘๔,๖๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงพาณิชย์ รวม ๔๗,๗๖๖,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการค้าต่างประเทศ  ๓๐,๒๖๖,๘๐๐ บาท 
  (ข) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงมหาดไทย รวม ๒๙๐,๙๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมที่ดิน  ๒๙๐,๙๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงยุติธรรม รวม ๓๘๔,๖๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมบังคับคดี  ๓๘๔,๖๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงแรงงาน รวม ๘,๘๙๐,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงแรงงาน  ๘,๘๙๐,๑๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๕๔,๖๕๐,๘๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) กรมควบคุมโรค  ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สถาบันรับรอง 
   คุณภาพสถานพยาบาล 
   (องค์การมหาชน)  ๑,๖๕๐,๘๐๐ บาท 

๑๑. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ 
หน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๕,๑๐๗,๐๑๙,๓๐๐  บาท  ประกอบด้วย 

 (๑) หน่วยงานในกํากับ 
  ของสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๖๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงานส่งเสริม 
   การจัดประชุม 
   และนิทรรศการ  
   (องค์การมหาชน)  ๖๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวง 
  การท่องเที่ยวและกีฬา 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๕๒๓,๖๙๗,๔๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
   และกีฬา   ๕๘,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมการท่องเที่ยว  ๒๘๖,๑๗๓,๘๐๐ บาท 
  (ค) องค์การบริหาร 
   การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
   เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
   (องค์การมหาชน)  ๑๗๘,๘๔๓,๖๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๗,๙๕๕,๕๐๐ บาท คือ 
  (ก) มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏเลย  ๓๓๘,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ข) มหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์  ๗,๘๘๓,๐๐๐ บาท 
  (ค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๙,๗๓๔,๕๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์  รวม ๓,๓๓๗,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมส่งเสริม 
   การเกษตร  ๓,๓๓๗,๘๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงคมนาคม รวม ๑,๖๗๔,๔๙๘,๒๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมเจ้าท่า  ๓๕๗,๒๘๘,๖๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท  ๑,๓๑๗,๒๐๙,๖๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๗๙,๑๓๒,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมทรัพยากร 
   ทางทะเลและชายฝั่ง  ๑๒๖,๕๙๖,๓๐๐ บาท 
  (ข) กรมทรัพยากรธรณี  ๑๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมอุทยานแห่งชาติ  
   สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ๓๗,๙๕๓,๐๐๐ บาท 
  (ง) สํานักงานพัฒนา 
   เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
   (องค์การมหาชน)  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงมหาดไทย รวม ๘๒๑,๕๗๔,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการพัฒนาชุมชน  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมโยธาธิการ 
   และผังเมือง  ๗๗๖,๕๗๔,๘๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงแรงงาน รวม ๑๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมพัฒนา 
   ฝีมือแรงงาน  ๑๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๓๐,๑๕๑,๒๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๑๘,๖๔๑,๒๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๒,๗๕๔,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์ทางเลือก  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมสนับสนุน 
   บริการสุขภาพ  ๓,๐๘๙,๖๐๐ บาท 
  (ค) กรมอนามัย  ๔,๒๕๒,๖๐๐ บาท 
  (ง) สถาบันการแพทย์ 
   ฉุกเฉินแห่งชาติ  ๒,๗๑๒,๖๐๐ บาท 
 (๑๑) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๑,๗๗๒,๔๔๗,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) การกีฬา 
   แห่งประเทศไทย  ๑๘๓,๖๔๐,๕๐๐ บาท 
  (ข) การท่องเที่ยว 
   แห่งประเทศไทย  ๑,๕๗๘,๗๐๖,๘๐๐ บาท 
  (ค) องค์การ 
   สวนพฤกษศาสตร์  ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวด  ๕ 
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

 
 

มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ให้ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๗๖๘,๑๐๘,๕๒๕,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๖,๙๒๒,๐๔๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ๒๔๑,๗๐๒,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒) กรมประชาสัมพันธ์  ๙๙๐,๐๐๘,๘๐๐ บาท 
 (๓) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  ๔๔๔,๓๔๖,๖๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงบประมาณ  ๔๑๖,๑๕๖,๔๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานขับเคลื่อน 
  การปฏิรูปประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  และการสร้างความสามัคคี 
  ปรองดอง    ๑๓,๑๘๓,๖๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงาน 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา  ๒๗๖,๕๙๙,๘๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ข้าราชการพลเรือน  ๓๕๙,๓๙๖,๓๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงานคณะกรรมการ 
  คุ้มครองผู้บริโภค  ๙๐,๖๙๘,๖๐๐ บาท 
 (๙) สํานักงานคณะกรรมการ 
  นโยบายที่ดินแห่งชาติ  ๔๔,๒๖๙,๔๐๐ บาท 
 (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการ 
  พัฒนาระบบราชการ  ๑๑๖,๙๖๕,๒๐๐ บาท 
 (๑๑) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ส่งเสริมการลงทุน  ๓๐๑,๐๓๔,๑๐๐ บาท 
 (๑๒) สํานักงาน 
  ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ๑๕๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท 
 (๑๓) สํานักงาน 
  สภาความม่ันคงแห่งชาติ  ๗๕,๗๖๔,๓๐๐ บาท 
 (๑๔) สํานักงาน 
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ  ๒๘๐,๓๐๕,๐๐๐ บาท 
 (๑๕) สํานักเลขาธิการ 
  คณะรัฐมนตรี   ๑๓๖,๐๕๕,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๖) สํานักเลขาธิการ 
  นายกรัฐมนตรี   ๓๕๙,๖๔๓,๙๐๐ บาท 
 (๑๗) กองอํานวยการ 
  รักษาความม่ันคง 
  ภายในราชอาณาจักร  ๗๘๖,๖๐๑,๘๐๐ บาท 
 (๑๘) ศูนย์อํานวยการ 
  รักษาผลประโยชน์ 
  ของชาติทางทะเล  ๑๘,๕๓๓,๗๐๐ บาท 
 (๑๙) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ๑,๐๒๒,๕๘๘,๗๐๐ บาท 
 (๒๐) สํานักงานคณะกรรมการ 
  สุขภาพแห่งชาติ  ๖๘,๑๘๖,๒๐๐ บาท 
 (๒๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
  (องค์การมหาชน)  ๕๙,๒๔๕,๕๐๐ บาท 
 (๒๒) สถาบันบริหารจัดการ 
  ธนาคารที่ดิน 
  (องค์การมหาชน)  ๑๙,๑๗๒,๓๐๐ บาท 
 (๒๓) สํานักงานคณะกรรมการ 
  การรักษาความม่ันคง 
  ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ๔๗,๕๑๗,๓๐๐ บาท 
 (๒๔) สํานักงานบริหาร 
  และพัฒนาองค์ความรู้ 
  (องค์การมหาชน)  ๑๓๖,๓๒๒,๙๐๐ บาท 
 (๒๕) สํานักงาน 
  พัฒนาพิงคนคร  
  (องค์การมหาชน)  ๗๘,๘๘๑,๓๐๐ บาท 
 (๒๖) สํานักงาน 
  พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  (องค์การมหาชน)  ๑๕๔,๓๐๐,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒๗) สํานักงานส่งเสริม 
  การจัดประชุม 
  และนิทรรศการ  
  (องค์การมหาชน)  ๑๖๑,๔๙๔,๒๐๐ บาท 
 (๒๘) สํานักงานส่งเสริม 
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  (องค์การมหาชน)  ๗๒,๗๕๕,๔๐๐ บาท 
๒. กระทรวงกลาโหม 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๐๗,๔๓๙,๐๓๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ๔,๑๒๗,๗๕๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) กองทัพบก   ๖๐,๒๓๗,๔๕๘,๗๐๐ บาท 
 (๓) กองทัพเรือ   ๒๑,๕๑๑,๐๙๖,๘๐๐ บาท 
 (๔) กองทัพอากาศ   ๑๔,๑๖๗,๘๐๗,๙๐๐ บาท 
 (๕) กองบัญชาการกองทัพไทย  ๗,๑๒๐,๘๕๑,๙๐๐ บาท 
 (๖) สถาบันเทคโนโลยี 
  ป้องกันประเทศ  ๒๗๔,๐๖๑,๕๐๐ บาท 
๓. กระทรวงการคลัง  รวม ๑๒,๙๖๘,๖๒๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการคลัง  ๑๒๑,๑๒๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมธนารักษ์   ๗๑๖,๑๓๙,๑๐๐ บาท 
 (๓) กรมบัญชีกลาง  ๘๖๖,๐๘๘,๖๐๐ บาท 
 (๔) กรมศุลกากร   ๑,๘๕๘,๖๒๘,๗๐๐ บาท 
 (๕) กรมสรรพสามิต  ๑,๔๗๕,๑๗๑,๒๐๐ บาท 
 (๖) กรมสรรพากร   ๗,๖๒๗,๙๘๕,๔๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงานคณะกรรมการ 
  นโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๗๒,๕๕๘,๔๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงาน 
  บริหารหนี้สาธารณะ  ๗๔,๑๙๒,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๙) สํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง  ๑๕๖,๗๔๐,๗๐๐ บาท 
๔. กระทรวงการต่างประเทศ รวม ๓,๗๗๗,๑๐๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ๓,๗๗๗,๑๐๒,๒๐๐ บาท 
๕. กระทรวง 
 การท่องเที่ยวและกีฬา 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑,๗๔๙,๒๓๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  การท่องเที่ยวและกีฬา  ๒๑๘,๓๔๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) กรมการท่องเที่ยว  ๘๗๐,๕๖๕,๔๐๐ บาท 
 (๓) กรมพลศึกษา   ๘๐,๑๔๒,๑๐๐ บาท 
 (๔) มหาวิทยาลัย 
  การกีฬาแห่งชาติ  ๔๖๑,๔๐๐,๘๐๐ บาท 
 (๕) องค์การบริหาร 
  การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
  (องค์การมหาชน)  ๑๑๘,๗๗๖,๒๐๐ บาท 
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย์ รวม ๒,๗๘๙,๕๙๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคงของมนุษย์  ๘๒๘,๔๔๙,๔๐๐ บาท 
 (๒) กรมกิจการเด็ก 
  และเยาวชน   ๖๑๕,๗๔๗,๗๐๐ บาท 
 (๓) กรมกิจการผู้สูงอายุ  ๑๑๑,๙๒๕,๘๐๐ บาท 
 (๔) กรมกิจการสตรี 
  และสถาบันครอบครัว  ๑๙๗,๔๓๘,๒๐๐ บาท 
 (๕) กรมพัฒนาสังคม 
  และสวัสดิการ   ๗๗๖,๔๙๙,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) กรมส่งเสริม 
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๒๕๙,๕๓๘,๑๐๐ บาท 
๗. กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ 
 วิจัยและนวัตกรรม  
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๗๗,๐๐๖,๕๐๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม   ๘๑๕,๒๗๘,๕๐๐ บาท 
 (๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ๑๘๓,๒๖๔,๙๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงาน 
  การวิจัยแห่งชาติ  ๑๐๖,๒๗๑,๔๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงาน 
  ปรมาณูเพื่อสันติ  ๑๒๑,๘๒๙,๗๐๐ บาท 
 (๕) สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๒๗๖,๙๓๔,๐๐๐ บาท 
 (๖) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ๒๖๙,๑๘๑,๕๐๐ บาท 
 (๗) มหาวิทยาลัยนครพนม  ๓๘๒,๔๑๖,๙๐๐ บาท 
 (๘) มหาวิทยาลัย 
  นราธิวาสราชนครินทร์  ๓๓๓,๔๔๓,๑๐๐ บาท 
 (๙) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ๑,๗๘๗,๖๕๒,๘๐๐ บาท 
 (๑๐) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ๘๑๖,๑๑๘,๒๐๐ บาท 
 (๑๑) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ๙๔๔,๑๗๐,๖๐๐ บาท 
 (๑๒) มหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมาธิราช  ๕๙๑,๔๖๕,๒๐๐ บาท 
 (๑๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๕๕๑,๖๗๕,๕๐๐ บาท 
 (๑๔) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ๑๐๗,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
 (๑๕) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏกาญจนบุรี  ๒๐๒,๔๑๘,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๖) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏกําแพงเพชร  ๒๔๖,๖๓๕,๑๐๐ บาท 
 (๑๗) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏจันทรเกษม  ๒๘๑,๐๓๓,๘๐๐ บาท 
 (๑๘) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏชัยภูมิ   ๑๐๐,๕๐๓,๘๐๐ บาท 
 (๑๙) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเชียงราย  ๔๐๔,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
 (๒๐) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเชียงใหม่  ๔๖๙,๖๑๔,๓๐๐ บาท 
 (๒๑) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรี  ๒๕๐,๔๖๗,๐๐๐ บาท 
 (๒๒) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏธนบุรี   ๒๑๗,๙๘๒,๙๐๐ บาท 
 (๒๓) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม  ๓๔๕,๐๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๒๔) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครราชสีมา  ๓๕๕,๕๓๘,๕๐๐ บาท 
 (๒๕) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครศรีธรรมราช  ๒๙๙,๑๖๑,๒๐๐ บาท 
 (๒๖) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครสวรรค์  ๓๕๓,๕๑๗,๓๐๐ บาท 
 (๒๗) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ๔๒๑,๖๕๐,๑๐๐ บาท 
 (๒๘) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏบุรีรัมย์   ๒๘๑,๓๗๔,๗๐๐ บาท 
 (๒๙) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏพระนคร  ๓๖๘,๑๘๙,๕๐๐ บาท 
 (๓๐) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ๒๗๘,๕๓๕,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓๑) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏพิบูลสงคราม  ๓๖๗,๒๓๘,๖๐๐ บาท 
 (๓๒) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเพชรบุรี  ๒๙๖,๒๐๒,๘๐๐ บาท 
 (๓๓) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเพชรบูรณ์  ๒๖๔,๒๙๑,๕๐๐ บาท 
 (๓๔) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏภูเก็ต   ๒๓๘,๑๕๐,๒๐๐ บาท 
 (๓๕) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏมหาสารคาม  ๒๔๘,๖๘๒,๓๐๐ บาท 
 (๓๖) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏยะลา   ๒๘๗,๘๑๕,๗๐๐ บาท 
 (๓๗) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏร้อยเอ็ด  ๑๐๕,๓๐๒,๕๐๐ บาท 
 (๓๘) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏราชนครินทร์  ๒๓๒,๘๖๙,๗๐๐ บาท 
 (๓๙) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏรําไพพรรณี  ๒๖๕,๐๔๑,๘๐๐ บาท 
 (๔๐) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏลําปาง   ๒๙๐,๑๓๑,๖๐๐ บาท 
 (๔๑) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเลย   ๒๕๓,๕๗๑,๔๐๐ บาท 
 (๔๒) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  จังหวัดปทุมธานี  ๓๑๖,๖๓๖,๖๐๐ บาท 
 (๔๓) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏศรีสะเกษ  ๑๑๙,๑๒๘,๙๐๐ บาท 
 (๔๔) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสกลนคร  ๓๒๑,๗๔๕,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๔๕) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสงขลา   ๓๔๕,๕๐๔,๔๐๐ บาท 
 (๔๖) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนสุนันทา  ๔๕๒,๖๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๔๗) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ๓๘๐,๕๘๔,๓๐๐ บาท 
 (๔๘) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสุรินทร์   ๓๐๑,๙๙๒,๒๐๐ บาท 
 (๔๙) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ๒๐๑,๐๗๐,๓๐๐ บาท 
 (๕๐) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏอุดรธานี  ๔๒๖,๘๑๙,๙๐๐ บาท 
 (๕๑) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๘๙,๓๓๘,๕๐๐ บาท 
 (๕๒) มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏอุบลราชธานี  ๓๘๓,๒๔๘,๘๐๐ บาท 
 (๕๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลกรุงเทพ  ๓๗๘,๘๙๖,๕๐๐ บาท 
 (๕๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลตะวันออก  ๔๕๒,๐๘๕,๕๐๐ บาท 
 (๕๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธัญบุรี  ๘๒๑,๓๓๔,๙๐๐ บาท 
 (๕๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลพระนคร  ๕๐๖,๙๖๓,๘๐๐ บาท 
 (๕๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ๔๔๐,๑๐๙,๖๐๐ บาท 
 (๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลล้านนา  ๗๘๒,๒๔๓,๔๐๐ บาท 
 (๕๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลศรีวิชัย  ๖๑๒,๘๓๑,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ๕๒๒,๘๓๕,๖๐๐ บาท 
 (๖๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลอีสาน  ๘๗๐,๐๑๓,๒๐๐ บาท 
 (๖๒) จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย   ๓,๙๙๑,๓๗๖,๘๐๐ บาท 
 (๖๓) มหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร์   ๓,๕๗๓,๒๑๘,๕๐๐ บาท 
 (๖๔) มหาวิทยาลัย 
  ขอนแก่น    ๓,๘๖๘,๖๗๔,๐๐๐ บาท 
 (๖๕) มหาวิทยาลัย 
  เชียงใหม่    ๔,๗๑๒,๑๒๗,๔๐๐ บาท 
 (๖๖) มหาวิทยาลัย 
  ทักษิณ    ๘๓๔,๓๒๕,๔๐๐ บาท 
 (๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี  ๑,๑๐๑,๒๓๕,๔๐๐ บาท 
 (๖๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ๑,๕๐๒,๘๑๒,๓๐๐ บาท 
 (๖๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  สุรนารี    ๑,๐๔๘,๙๔๔,๘๐๐ บาท 
 (๗๐) มหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร์   ๓,๐๒๘,๑๑๖,๙๐๐ บาท 
 (๗๑) มหาวิทยาลัย 
  บูรพา    ๑,๒๔๒,๖๙๑,๐๐๐ บาท 
 (๗๒) มหาวิทยาลัย 
  พะเยา    ๗๙๑,๙๐๗,๘๐๐ บาท 
 (๗๓) มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๖๔๔,๖๓๔,๑๐๐ บาท 
 (๗๔) มหาวิทยาลัย 
  มหามกุฏราชวิทยาลัย  ๓๐๕,๙๖๐,๑๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๗๕) มหาวิทยาลัย 
  มหิดล    ๑๐,๐๔๙,๐๑๑,๙๐๐ บาท 
 (๗๖) มหาวิทยาลัย 
  แม่โจ้     ๙๑๘,๗๘๕,๑๐๐ บาท 
 (๗๗) มหาวิทยาลัย 
  แม่ฟ้าหลวง   ๑,๒๑๗,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
 (๗๘) มหาวิทยาลัย 
  วลัยลักษณ์   ๙๐๘,๖๑๘,๔๐๐ บาท 
 (๗๙) มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ  ๒,๕๓๒,๐๑๕,๙๐๐ บาท 
 (๘๐) มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร    ๑,๒๙๘,๘๖๓,๒๐๐ บาท 
 (๘๑) มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์  ๔,๑๐๐,๙๕๐,๑๐๐ บาท 
 (๘๒) มหาวิทยาลัย 
  สวนดุสิต    ๖๔๐,๖๑๑,๕๐๐ บาท 
 (๘๓) สถาบันการพยาบาล 
  ศรีสวรินทิรา  
  สภากาชาดไทย  ๑๒๑,๕๐๓,๕๐๐ บาท 
 (๘๔) สถาบันดนตรี 
  กัลยาณิวัฒนา   ๒๖,๗๓๐,๘๐๐ บาท 
 (๘๕) สถาบันเทคโนโลยี 
  จิตรลดา    ๘๗,๙๑๐,๑๐๐ บาท 
 (๘๖) สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง   ๑,๔๗๖,๒๒๓,๗๐๐ บาท 
 (๘๗) สถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตร์  ๓๙๐,๒๙๒,๒๐๐ บาท 
 (๘๘) สถาบัน 
  มาตรวิทยาแห่งชาติ  ๑๔๒,๙๕๗,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๘๙) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวัตกรรม  ๑๓๓,๐๓๓,๑๐๐ บาท 
 (๙๐) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๑,๕๑๕,๑๒๔,๙๐๐ บาท 
 (๙๑) สํานักงานสภานโยบาย 
  การอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ๙๑,๙๐๔,๓๐๐ บาท 
 (๙๒) ศูนย์ความเป็นเลิศ 
  ด้านชีววิทยาศาสตร์  
  (องค์การมหาชน)  ๔๗,๓๘๑,๒๐๐ บาท 
 (๙๓) สถาบันเทคโนโลยี 
  นิวเคลียร์แห่งชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๑๙๖,๕๒๑,๓๐๐ บาท 
 (๙๔) สถาบันวิจัย 
  ดาราศาสตร์แห่งชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๘๐,๘๑๖,๗๐๐ บาท 
 (๙๕) สถาบันวิจัย 
  แสงซินโครตรอน  
  (องค์การมหาชน)  ๑๑๑,๔๓๙,๓๐๐ บาท 
 (๙๖) สถาบันสารสนเทศ 
  ทรัพยากรน้ํา  
  (องค์การมหาชน)  ๑๐๕,๕๓๒,๑๐๐ บาท 
 (๙๗) สํานักงาน 
  นวัตกรรมแห่งชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๔๑,๖๑๘,๒๐๐ บาท 
 (๙๘) สํานักงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีอวกาศ 
  และภูมิสารสนเทศ  
  (องค์การมหาชน)  ๑๘๖,๐๕๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๘. กระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ์ 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒๔,๑๘๔,๑๖๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์   ๗๕๐,๗๓๓,๑๐๐ บาท 
 (๒) กรมการข้าว   ๖๕๐,๗๐๐,๙๐๐ บาท 
 (๓) กรมชลประทาน  ๕,๗๖๔,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
 (๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ๘๕๙,๗๔๖,๖๐๐ บาท 
 (๕) กรมประมง   ๒,๒๙๐,๕๑๔,๓๐๐ บาท 
 (๖) กรมปศุสัตว์   ๓,๓๖๙,๒๖๑,๕๐๐ บาท 
 (๗) กรมฝนหลวง 
  และการบินเกษตร  ๒๓๗,๗๔๐,๙๐๐ บาท 
 (๘) กรมพัฒนาที่ดิน  ๑,๐๘๕,๖๒๒,๐๐๐ บาท 
 (๙) กรมวิชาการเกษตร  ๒,๑๗๗,๓๓๔,๘๐๐ บาท 
 (๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร  ๓,๔๙๙,๔๓๓,๗๐๐ บาท 
 (๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์  ๑,๘๑๙,๑๕๑,๔๐๐ บาท 
 (๑๒) กรมหม่อนไหม  ๒๘๔,๗๑๖,๑๐๐ บาท 
 (๑๓) สํานักงาน 
  การปฏิรูปที่ดิน 
  เพื่อเกษตรกรรม  ๘๐๔,๗๐๔,๙๐๐ บาท 
 (๑๔) สํานักงานมาตรฐาน 
  สินค้าเกษตร 
  และอาหารแห่งชาติ  ๙๙,๗๘๖,๙๐๐ บาท 
 (๑๕) สํานักงาน 
  เศรษฐกิจการเกษตร  ๓๔๘,๔๓๓,๗๐๐ บาท 
 (๑๖) สถาบันวิจัย 
  และพัฒนาพื้นที่สูง  
  (องค์การมหาชน)  ๙๙,๒๔๕,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๒๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๗) สํานักงานพิพิธภัณฑ์ 
  เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (องค์การมหาชน)  ๔๒,๖๙๔,๑๐๐ บาท 
๙. กระทรวงคมนาคม  รวม ๙,๖๓๓,๐๙๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ๑๗๐,๓๐๙,๗๐๐ บาท 
 (๒) กรมการขนส่งทางบก  ๑,๙๒๗,๑๕๐,๔๐๐ บาท 
 (๓) กรมการขนส่งทางราง  ๒๖,๐๗๒,๘๐๐ บาท 
 (๔) กรมเจ้าท่า   ๗๑๘,๙๔๙,๖๐๐ บาท 
 (๕) กรมทางหลวง   ๔,๙๒๐,๗๙๙,๐๐๐ บาท 
 (๖) กรมทางหลวงชนบท  ๑,๔๓๘,๗๐๙,๘๐๐ บาท 
 (๗) กรมท่าอากาศยาน  ๓๓๔,๔๙๒,๕๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงานนโยบาย 
  และแผนการขนส่ง 
  และจราจร   ๙๖,๖๑๒,๗๐๐ บาท 

๑๐. กระทรวงดิจิทัล 
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑,๖๑๘,๒๓๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ๑๘๖,๔๑๙,๓๐๐ บาท 
 (๒) กรมอุตุนิยมวิทยา  ๔๐๘,๙๙๑,๗๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงาน 
  คณะกรรมการ 
  ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ  ๕๓,๔๗๐,๗๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ๖๕๔,๒๖๕,๓๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงาน 
  พัฒนาธุรกรรม 
  ทางอิเล็กทรอนิกส์  ๑๔๐,๘๒๗,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๖) สํานักงานส่งเสริม 
  เศรษฐกิจดิจิทัล  ๑๗๔,๒๖๔,๕๐๐ บาท 
๑๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๑,๓๕๖,๑๖๖,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๙๓๒,๖๔๒,๘๐๐ บาท 
 (๒) กรมควบคุมมลพิษ  ๑๙๘,๒๕๗,๙๐๐ บาท 
 (๓) กรมทรัพยากร 
  ทางทะเลและชายฝั่ง  ๔๙๘,๒๑๗,๓๐๐ บาท 
 (๔) กรมทรัพยากรธรณี  ๒๐๙,๘๙๖,๔๐๐ บาท 
 (๕) กรมทรัพยากรน้ํา  ๗๑๔,๙๓๑,๖๐๐ บาท 
 (๖) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ๔๓๓,๖๒๗,๘๐๐ บาท 
 (๗) กรมป่าไม้    ๒,๕๕๖,๘๒๓,๗๐๐ บาท 
 (๘) กรมส่งเสริมคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อม   ๑๗๖,๐๙๓,๘๐๐ บาท 
 (๙) กรมอุทยานแห่งชาติ  
  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ๕,๓๗๕,๖๖๖,๑๐๐ บาท 
 (๑๐) สํานักงานนโยบายและ 
  แผนทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม  ๑๖๗,๗๑๓,๑๐๐ บาท 
 (๑๑) สํานักงานพัฒนา 
  เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  (องค์การมหาชน)  ๓๘,๘๒๒,๗๐๐ บาท 
 (๑๒) องค์การบริหารจัดการ 
  ก๊าซเรือนกระจก  
  (องค์การมหาชน)  ๕๓,๔๗๓,๕๐๐ บาท 
๑๒. กระทรวงพลังงาน  รวม ๘๔๐,๔๓๒,๐๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ๒๕๘,๐๘๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ๙๐,๖๒๑,๙๐๐ บาท 
 (๓) กรมธุรกิจพลังงาน  ๑๒๐,๑๐๒,๙๐๐ บาท 
 (๔) กรมพัฒนา 
  พลังงานทดแทน 
  และอนุรักษ์พลังงาน  ๓๑๒,๓๙๔,๖๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานนโยบาย 
  และแผนพลังงาน  ๕๙,๒๒๙,๗๐๐ บาท 
๑๓. กระทรวงพาณิชย์ 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒,๖๔๑,๓๗๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ๗๘๑,๒๔๙,๗๐๐ บาท 
 (๒) กรมการค้าต่างประเทศ  ๒๓๕,๓๒๐,๑๐๐ บาท 
 (๓) กรมการค้าภายใน  ๒๑๓,๑๗๗,๙๐๐ บาท 
 (๔) กรมเจรจาการค้า 
  ระหว่างประเทศ  ๑๐๘,๙๘๖,๖๐๐ บาท 
 (๕) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ๑๗๓,๙๙๙,๗๐๐ บาท 
 (๖) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ๒๑๙,๗๗๑,๒๐๐ บาท 
 (๗) กรมส่งเสริมการค้า 
  ระหว่างประเทศ  ๗๓๙,๕๙๑,๘๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงานนโยบาย 
  และยุทธศาสตร์การค้า  ๕๖,๐๖๙,๙๐๐ บาท 
 (๙) สถาบันระหว่างประเทศ 
  เพื่อการค้าและการพัฒนา  
  (องค์การมหาชน)  ๒๐,๒๔๗,๔๐๐ บาท 
 (๑๐) สถาบันวิจัย 
  และพัฒนาอัญมณี 
  และเครื่องประดับแห่งชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๕๒,๖๖๖,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๑) สถาบันส่งเสริม 
  ศิลปหัตถกรรมไทย 
  (องค์การมหาชน)  ๔๐,๒๙๐,๔๐๐ บาท 
๑๔. กระทรวงมหาดไทย รวม ๔๗,๓๑๙,๕๕๓,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ๑,๘๐๕,๕๗๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) กรมการปกครอง  ๓๔,๑๖๖,๓๖๘,๓๐๐ บาท 
 (๓) กรมการพัฒนาชุมชน  ๒,๙๕๐,๗๓๙,๖๐๐ บาท 
 (๔) กรมที่ดิน    ๔,๒๗๗,๕๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๕) กรมป้องกัน 
  และบรรเทาสาธารณภัย  ๑,๓๗๖,๓๐๐,๔๐๐ บาท 
 (๖) กรมโยธาธิการ 
  และผังเมือง   ๑,๒๗๘,๓๙๕,๖๐๐ บาท 
 (๗) กรมส่งเสริม 
  การปกครองท้องถิ่น  ๑,๔๖๔,๖๐๘,๑๐๐ บาท 
๑๕. กระทรวงยุติธรรม 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๐,๖๖๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๒๓๘,๖๓๗,๘๐๐ บาท 
 (๒) กรมคุมประพฤติ  ๑,๒๑๑,๒๔๙,๗๐๐ บาท 
 (๓) กรมคุ้มครองสิทธิ 
  และเสรีภาพ   ๑๑๕,๗๑๙,๘๐๐ บาท 
 (๔) กรมบังคับคดี   ๘๕๘,๑๙๘,๕๐๐ บาท 
 (๕) กรมพินิจและคุ้มครอง 
  เด็กและเยาวชน  ๑,๔๕๗,๖๙๖,๙๐๐ บาท 
 (๖) กรมราชทัณฑ์   ๕,๒๐๖,๖๖๒,๗๐๐ บาท 
 (๗) กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ๗๙๖,๕๔๕,๙๐๐ บาท 
 (๘) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ๑๐๙,๕๘๕,๘๐๐ บาท 
 (๙) สํานักงานกิจการยุติธรรม  ๔๑,๙๖๔,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๐) สํานักงาน 
  คณะกรรมการป้องกัน 
  และปราบปรามยาเสพติด  ๕๕๖,๘๒๔,๑๐๐ บาท 
 (๑๑) สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ๑๒,๒๓๖,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
  แห่งประเทศไทย 
  (องค์การมหาชน)  ๖๑,๗๖๔,๘๐๐ บาท 
๑๖. กระทรวงแรงงาน 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๓,๙๓๓,๘๓๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ๕๔๐,๔๒๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมการจัดหางาน  ๗๓๔,๒๔๒,๙๐๐ บาท 
 (๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๙๕๙,๒๓๔,๒๐๐ บาท 
 (๔) กรมสวัสดิการ 
  และคุ้มครองแรงงาน  ๗๖๐,๕๗๙,๕๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานประกันสังคม  ๙๑๗,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
 (๖) สถาบันส่งเสริม 
  ความปลอดภัย   
  อาชีวอนามัย  
  และสภาพแวดล้อม 
  ในการทํางาน 
  (องค์การมหาชน)  ๒๑,๓๖๔,๖๐๐ บาท 
๑๗. กระทรวงวัฒนธรรม 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒,๔๖๙,๕๔๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๑,๐๐๓,๔๕๖,๗๐๐ บาท 
 (๒) กรมการศาสนา  ๓๕,๔๒๘,๐๐๐ บาท 
 (๓) กรมศิลปากร   ๖๑๘,๖๒๑,๖๐๐ บาท 
 (๔) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ๑๒๒,๗๑๕,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ๕๖๑,๘๖๖,๐๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงาน 
  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๒๗,๙๐๔,๓๐๐ บาท 
 (๗) ศูนย์คุณธรรม  
  (องค์การมหาชน)  ๒๑,๗๐๑,๗๐๐ บาท 
 (๘) ศูนย์มานุษยวิทยา 
  สิรินธร (องค์การมหาชน)  ๔๔,๕๑๙,๙๐๐ บาท 
 (๙) หอภาพยนตร์  
  (องค์การมหาชน)  ๓๓,๓๓๔,๙๐๐ บาท 
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒๐๔,๐๒๓,๔๙๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๘,๕๓๕,๐๐๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๘๖,๒๐๓,๘๒๐,๑๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงานคณะกรรมการ 
  การอาชีวศึกษา  ๘,๗๐๐,๘๒๖,๐๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงานเลขาธิการ 
  สภาการศึกษา   ๗๙,๙๙๑,๗๐๐ บาท 
 (๕) สถาบันส่งเสริม 
  การสอนวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี  ๑๔๘,๕๘๑,๙๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ส่งเสริมสวัสดิการ 
  และสวัสดิภาพครู 
  และบุคลากรทางการศึกษา  ๑๑๖,๒๙๑,๖๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงาน 
  เลขาธิการคุรุสภา  ๖๒,๘๔๗,๒๐๐ บาท 
 (๘) โรงเรียนมหิดล 
  วิทยานุสรณ์   ๑๐๓,๒๗๘,๓๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๙) สถาบันทดสอบ 
  ทางการศึกษาแห่งชาติ  
  (องค์การมหาชน)  ๒๗,๙๒๗,๓๐๐ บาท 
 (๑๐) สํานักงานรับรอง 
  มาตรฐานและประเมิน 
  คุณภาพการศึกษา  
  (องค์การมหาชน)  ๔๔,๙๓๐,๓๐๐ บาท 
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๑๓,๗๓๒,๓๗๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๙๙,๗๘๒,๔๘๑,๔๐๐ บาท 
 (๒) กรมการแพทย์   ๕,๐๒๕,๔๒๘,๕๐๐ บาท 
 (๓) กรมการแพทย์แผนไทย 
  และการแพทย์ทางเลือก  ๑๓๔,๒๓๒,๘๐๐ บาท 
 (๔) กรมควบคุมโรค  ๑,๙๖๕,๘๓๕,๔๐๐ บาท 
 (๕) กรมวิทยาศาสตร์ 
  การแพทย์   ๖๑๑,๙๕๑,๒๐๐ บาท 
 (๖) กรมสนับสนุน 
  บริการสุขภาพ   ๔๐๓,๙๐๑,๐๐๐ บาท 
 (๗) กรมสุขภาพจิต  ๒,๑๑๑,๓๙๘,๔๐๐ บาท 
 (๘) กรมอนามัย   ๑,๑๘๒,๖๒๕,๔๐๐ บาท 
 (๙) สถาบันพระบรมราชชนก  ๑,๓๓๕,๖๐๔,๔๐๐ บาท 
 (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการ 
  อาหารและยา   ๓๙๒,๖๖๑,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) สถาบันการแพทย์ 
  ฉุกเฉินแห่งชาติ  ๘๖,๙๕๔,๙๐๐ บาท 
 (๑๒) สถาบันวิจัย 
  ระบบสาธารณสุข  ๓๕,๘๕๔,๔๐๐ บาท 
 (๑๓) สํานักงาน 
  หลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติ    ๖๐๒,๗๗๔,๒๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๔) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ๑๔,๔๐๗,๐๐๐ บาท 
 (๑๕) สถาบันรับรอง 
  คุณภาพสถานพยาบาล  
  (องค์การมหาชน)  ๔๖,๒๖๐,๗๐๐ บาท 
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑,๕๙๓,๙๗๗,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๕๐๓,๖๗๘,๒๐๐ บาท 
 (๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ๒๓๓,๑๓๕,๓๐๐ บาท 
 (๓) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ๓๕๖,๘๘๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
  และการเหมืองแร่  ๒๐๔,๕๖๔,๓๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานคณะกรรมการ 
  อ้อยและน้ําตาลทราย  ๕๕,๘๒๒,๙๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงานมาตรฐาน 
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ๑๗๕,๙๙๐,๓๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงานเศรษฐกิจ 
  อุตสาหกรรม   ๖๓,๙๐๔,๐๐๐ บาท 
๒๑. ส่วนราชการไม่สังกัด 
 สํานักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวง  หรือทบวง   
 และหน่วยงาน 
 ภายใต้การควบคุมดูแล 
 ของนายกรัฐมนตรี  รวม ๘๕,๓๐๓,๐๒๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) ศูนย์อํานวยการบริหาร 
  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๑๐๓,๒๖๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตในภาครัฐ  ๓๒๐,๖๔๗,๖๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) สํานักงานคณะกรรมการ 
  พิเศษเพื่อประสานงาน 
  โครงการอันเนื่องมาจาก 
  พระราชดําริ   ๘๔,๓๙๔,๔๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ๘๒,๕๘๔,๖๘๑,๗๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานป้องกัน 
  และปราบปรามการฟอกเงิน  ๒๙๖,๓๙๒,๔๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ๑,๖๑๖,๒๐๓,๙๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงาน 
  ราชบัณฑิตยสภา  ๘๘,๐๗๔,๙๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงานคณะกรรมการ 
  นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
  ภาคตะวันออก  ๒๐๒,๖๔๘,๘๐๐ บาท 
 (๙) สํานักงานส่งเสริม 
  วิสาหกิจเพื่อสังคม  ๖,๗๒๒,๖๐๐ บาท 
๒๒. รัฐวิสาหกิจ   รวม ๒,๕๘๗,๗๙๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย  ๒๘๓,๔๓๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) การท่องเที่ยว 
  แห่งประเทศไทย  ๙๕๙,๐๔๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย  ๓๒๒,๙๗๙,๓๐๐ บาท 
 (๔) สถาบันการบินพลเรือน  ๘๓,๖๗๓,๘๐๐ บาท 
 (๕) สถาบันวิจัย 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  แห่งประเทศไทย  ๔๓๙,๒๔๔,๙๐๐ บาท 
 (๖) องค์การจัดการน้ําเสีย  ๖๐,๐๐๓,๒๐๐ บาท 
 (๗) องค์การตลาด 
  เพื่อเกษตรกร   ๑๖,๘๘๓,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๘) องค์การพิพิธภัณฑ์ 
  วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ๑๐๙,๘๔๙,๙๐๐ บาท 
 (๙) องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ๖๕,๗๒๕,๓๐๐ บาท 
 (๑๐) องค์การสวนสัตว์ 
  แห่งประเทศไทย  ๒๑๙,๐๙๒,๒๐๐ บาท 
 (๑๑) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ๒๗,๘๕๙,๓๐๐ บาท 
๒๓. หน่วยงานของรัฐสภา รวม ๔,๕๑๐,๕๕๖,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) สถาบันพระปกเกล้า  ๑๑๑,๓๕๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงาน 
  เลขาธิการวุฒิสภา  ๑,๔๔๗,๕๔๖,๔๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงาน 
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ๒,๙๕๑,๖๕๒,๔๐๐ บาท 
๒๔. หน่วยงานของศาล  รวม ๑๕,๓๘๙,๒๖๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานศาลปกครอง  ๒,๐๗๘,๓๗๐,๗๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานศาลยุติธรรม  ๑๓,๑๒๔,๔๒๙,๐๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ๑๘๖,๔๖๕,๒๐๐ บาท 
๒๕. หน่วยงานขององค์กรอิสระ 
 และองค์กรอัยการ  รวม ๑๓,๓๖๗,๗๕๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  การตรวจเงินแผ่นดิน  ๑,๙๒๑,๓๑๗,๔๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานคณะกรรมการ 
  การเลือกตั้ง   ๑,๔๗๐,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ  ๑,๖๒๗,๘๑๓,๐๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงานคณะกรรมการ 
  สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ๑๕๑,๗๔๗,๙๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๕) สํานักงาน 
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ๒๕๗,๓๕๒,๐๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงานอัยการสูงสุด  ๗,๙๓๙,๐๗๙,๗๐๐ บาท 
๒๖. หน่วยงานอื่นของรัฐ รวม ๒๘๔,๖๕๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานคณะกรรมการ 
  การแข่งขันทางการค้า  ๘๐,๖๒๑,๔๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงาน 
  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ๒๐๔,๐๓๐,๘๐๐ บาท 

หมวด  ๖ 
งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน 

 
 

มาตรา ๓๙ งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย 
ของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๒๐๖,๘๑๙,๓๕๐,๙๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะ 
 เป็นนิติบุคคล   รวม ๗,๑๔๐,๑๗๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) กองทุนการออมแห่งชาติ  ๓๓๔,๒๕๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) กองทุนจัดรูปที่ดิน 
  เพื่อพัฒนาพื้นที่  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กองทุน 
  เพื่อความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา   ๖,๐๗๓,๗๕๙,๐๐๐ บาท 
 (๔) กองทุนฟื้นฟู 
  และพัฒนาเกษตรกร  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กองทุนยุติธรรม  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) กองทุนหมู่บ้าน 
  และชุมชนเมืองแห่งชาติ  ๑๕๔,๑๕๗,๐๐๐ บาท 
๒. ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะ 
 เป็นนิติบุคคล   รวม ๑๙๙,๖๗๙,๑๘๐,๑๐๐ บาท คือ 

้หนา   ๒๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑) สํานักงานส่งเสริม 
  วิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดย่อม   
  สําหรับกองทุนส่งเสริม 
  วิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดย่อม   ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กองทัพเรือ   
  สําหรับกองทุน 
  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  ๗๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการคลัง  
  สําหรับกองทุนประชารัฐ 
  สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ 
  ฐานรากและสังคม  ๓๕,๕๑๔,๖๒๔,๙๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
  และกีฬา  สําหรับกองทุน 
  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคงของมนุษย์  
  สําหรับกองทุนเพื่อการป้องกัน 
  และปราบปรามการค้ามนุษย์  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
  สําหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) กรมกิจการผู้สูงอายุ  
  สําหรับกองทุนผู้สูงอายุ  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๘) กรมกิจการสตรี 
  และสถาบันครอบครัว  
  สําหรับกองทุนส่งเสริม 
  ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) กรมพัฒนาสังคม 
  และสวัสดิการ  สําหรับกองทุน 
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวัตกรรม  
  สําหรับกองทุนส่งเสริม 
  วิทยาศาสตร์  
  วจิัยและนวัตกรรม  ๑๖,๓๕๔,๒๘๐,๙๐๐ บาท 
 (๑๑) กรมชลประทาน  
  สําหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน  ๑,๐๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) กรมการค้าภายใน  
  สําหรับกองทุนรวม 
  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) กรมส่งเสริมการค้า 
  ระหว่างประเทศ 
  สําหรับกองทุนส่งเสริม 
  การค้าระหว่างประเทศ  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) กรมการพัฒนาชุมชน  
  สําหรับกองทุน 
  พัฒนาบทบาทสตรี  ๔๖๒,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
 (๑๕) กรมการศาสนา  
  สําหรับกองทุน 
  ส่งเสริมการเผยแผ่ 
  พระพุทธศาสนา 
  เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๑๖) กรมศิลปากร  
  สําหรับกองทุน 
  ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  ๑๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๗) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
  สําหรับกองทุน 
  ส่งเสริมงานวัฒนธรรม  ๗๖,๐๘๐,๔๐๐ บาท 
 (๑๘) สํานักงานศิลปวัฒนธรรม 
  ร่วมสมัย  สําหรับกองทุน 
  ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๙) กรมการแพทย์แผนไทย 
  และการแพทย์ทางเลือก  
  สําหรับกองทุนภูมิปัญญา 
  การแพทย์แผนไทย  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๐) สถาบันการแพทย์ 
  ฉุกเฉินแห่งชาติ  
  สําหรับกองทุน 
  การแพทย์ฉุกเฉิน  ๑,๐๕๐,๒๗๒,๐๐๐ บาท 
 (๒๑) สํานักงานหลักประกัน 
  สุขภาพแห่งชาติ  
  สําหรับกองทุนหลักประกัน 
  สุขภาพแห่งชาติ  ๑๔๒,๒๙๗,๙๓๖,๗๐๐ บาท 
 (๒๒) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
  สําหรับกองทุนเพื่อการสืบสวน 
  และสอบสวนคดีอาญา  ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๓) สํานักงานเลขาธิการ 
  สภาผู้แทนราษฎร  สําหรับกองทุน 
  เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  ๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๔) สํานักงานคณะกรรมการ 
  การเลือกตั้ง  สําหรับกองทุน 
  เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒๕) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  แห่งชาติ  สําหรับกองทุน 
  ป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวด  ๗ 
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  ให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๓๐๖,๖๑๗,๙๖๓,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. กระทรวงการคลัง  รวม ๒๖๑,๗๕๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานบริหาร 
  หนี้สาธารณะ   ๒๖๑,๗๕๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท 
๒. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานคณะกรรมการ 
  อ้อยและน้ําตาลทราย  ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. รัฐวิสาหกิจ   รวม ๔๔,๕๑๑,๕๓๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) การเคหะแห่งชาติ  ๘๕,๕๕๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
  แห่งประเทศไทย  ๗,๑๔๙,๘๓๕,๓๐๐ บาท 
 (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย  ๘,๓๑๘,๑๗๘,๘๐๐ บาท 
 (๔) ธนาคารเพื่อการเกษตร 
  และสหกรณ์การเกษตร  ๒๖,๖๔๙,๔๐๔,๘๐๐ บาท 
 (๕) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ๒,๓๐๘,๕๖๔,๔๐๐ บาท 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 
  

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี   คือ  เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณได้มี 
กรอบวงเงินงบประมาณสําหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕


