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สารบัญ 

หนา 

1. พระราชบัญญัติ 

 พระราชบญัญตัิแกไขเพิม่เตมิพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ๔) 1 

 พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 4 

 พระราชบญัญตัจิดัตั้งศาลปกครอง 

    ภูเกต็ 95 

    เพชรบุร ี 98 

    นครสวรรค 101 

 พระราชบญัญตัสิถาบันดนตรีกัลยาณวิฒันา 104 

 พระราชบญัญตัสิัญชาต ิ(ฉบบัที่ ๕) 128 

 พระราชบญัญตักิําหนดภาระในอสังหาริมทรัพยเพือ่กจิการขนสงมวลชน 

    โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ในทองที่เขตหวยขวาง 

    เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 132 

 พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 146 

 พระราชบญัญตัิเงินเดอืน เงินประจาํตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น 

    ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 

    และกรรมการการเลอืกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 

    ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ

    และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) 256 
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 พระราชบญัญตัิเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองที่ตําบลหวยโปง  

    และตําบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง (ฉบับที่ ๒) 268 

 พระราชบญัญตัสิถาบันการพลศึกษา (ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 273 

2. ระเบียบ 

 ระเบียบ ก.ศป. 

    วาดวยการยายและการเลื่อนตาํแหนงของตลุาการในศาลปกครองชัน้ตน 

          พ.ศ. ๒๕๕๔ 286 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตัหินาที่ของ 

          ตุลาการศาลปกครอง (ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 291 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

    วาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวของพนักงานและ 

          ลูกจางประจําของสํานกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (ฉบบัที่ ๒) 292 

    วาดวยเงินสงเสริมประสิทธิภาพการปฏบิัติงานที่ดขีองพนกังานและ 

          ลูกจางประจําของสํานกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 294 

    วาดวยเงินชดเชยผูประสบภยัเนื่องจากการปฏิบตัิงานเลือกตั้ง 299 

    วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจางประจํา 

          ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง  

          (ฉบบัที่ ๒) 302 

 ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 

    วาดวยเงินคาใชจายในการประเมินสมรรถภาพตุลาการศาลปกครอง 

          พ.ศ. ๒๕๕๔ 303 
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    วาดวยการจดัสวสัดกิารภายในสาํนักงานศาลปกครอง (ฉบบัที่ ๕) 304 

    วาดวยการพัฒนาขาราชการ           (ฉบับที่ ๓) 306 

    วาดวยรถราชการ                        (ฉบบัที่ ๖) 307 

    วาดวยพนกังานราชการศาลปกครอง (ฉบบัที่ ๒) 308 

    วาดวยการลาของขาราชการฝายศาลปกครอง   (ฉบบัที่ ๒) 311 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

          (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 317 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของลกูจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 320 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของลกูจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 324 

    วาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวของขาราชการและลูกจาง 

          ของสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 328 

    วาดวยหลกัเกณฑการเบิกจายคาใชบริการสัญญาณโทรศัพทเคลือ่นที่ 

          ของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 330 

    วาดวยวธิีพจิารณาความผดิวินยัทางงบประมาณและการคลัง (ฉบับที่ ๒) 333 

    วาดวยหลกัเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบหนวยงานอื่นของรัฐ 

          แตงตั้งผูสอบบญัชีเอกชน 339 

    วาดวยคาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ 

          และการคลัง 344 

    วาดวยการบริหารงานบุคคล 346 

    วาดวยหลกัเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 

          และผูควบคมุงานกอสรางของสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน 365 
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    วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบบัที่ ๒) 369 

 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม 

    วาดวยหลกัเกณฑการแตงตั้ง การเลือ่นตาํแหนง การโยกยายแตงตัง้ 

          และการเลือ่นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการตุลาการ 

          (ฉบบัที่ ๒) 371 

    วาดวยหลกัเกณฑการแตงตั้ง การเลือ่นตาํแหนง การโยกยายแตงตัง้ 

          และการเลือ่นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนขาราชการตุลาการ 

          (ฉบบัที่ ๓) 381 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารคดัเลือกเพือ่บรรจุแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

          และการออกจากราชการของคะโตะยตุธิรรม (ฉบบัที่ ๒) 384 

    วาดวยคณะอนกุรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมฝายสงเสริมจริยธรรม 386 

    วาดวยคณะอนกุรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมฝายสงเสริมจริยธรรม 

          (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 389 

    วาดวยคาใชจายในการตรวจพสิจูนพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร 

          ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง มาตรา ๑๒๘/๑ 

          พ.ศ. ๒๕๕๔ 390 

    วาดวยคาใชจายในการตรวจพสิจูนพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร 

          ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๔๔/๑ 

          พ.ศ. ๒๕๕๔ 393 

    วาดวยขอมูลขาวสารของสาํนักงานศาลยตุธิรรม 396 

 

 

- 4 -

ตัว
อย
่าง



 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

    วาดวยมาตรการคุมครองเบือ้งตนตามกฎหมายวาดวยมาตรการ 

          ของฝายบรหิารในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

          พ.ศ. ๒๕๕๔ 400 

    วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตาํแหนงพนกังาน ป.ป.ท. และเจาหนาที่ ป.ป.ท. 406 

     วาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขการเขาถึงขอมลูตามกฎหมาย 

          วาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกัน 

          และปราบปรามการทจุริต 409 

 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ

    วาดวยทีป่รึกษา เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประธานกรรมการ 

         และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบบัที่ ๔) 

         พ.ศ. ๒๕๕๔ 413 

    วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. 415 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ 

        ปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (ฉบบัที่ ๖) 437 

    วาดวยการแตงตั้งทนายความและการจายเงินรางวัลและคาใชจาย 

        แกทนายความ (ฉบับที่ ๒) 439 

    วาดวยการจายคาเบีย้ประชุมประธานกรรมการและกรรมการองคกรกลาง 

        บริหารงานบคุคลของสาํนักงาน ป.ป.ช. 440 

    วาดวยการไตสวนขอเทจ็จริง 441 

    วาดวยเงินเพิ่มชวยคาครองชพีของลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. (ฉบบัที่ ๔) 503 
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    วาดวยทีป่รึกษา เลขานุการ และผูชวยเลขานุการประธานกรรมการและ 

          กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ฉบบัที่ ๕) 504 

    วาดวยการสงเสริมและสนบัสนุนการวจิัย 506 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารตรวจสอบความถกูตองและความมอียูจริง 

          รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดาํรงตาํแหนง 

          ทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐที่มหีนาทีย่ื่นบัญชีแสดงรายการ 

          ทรัพยสินและหน้ีสิน 512 

    วาดวยกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวดั 524 

    วาดวยการไตสวนขอเทจ็จริง  (ฉบับที่ ๒) 540 

 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามญัสังกดัสาํนักงาน 

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ 541 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามญัสังกดัสาํนักงาน 

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ 544 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของพนกังานราชการสังกดัสํานักงาน 

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ 552 

 ระเบียบคณะกรรมการอัยการ 

    วาดวยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษเพื่อมุงเนนผลสมัฤทธิ ์

         ของสํานกังานอยัการในพื้นทีพ่ิเศษชายแดนภาคใต 555 

    วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการธุรการสาํนักงานอยัการสูงสดุ 

         (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 559 
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    วาดวยการจดัประเภทตําแหนงและระดบัตําแหนง 

          ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการธุรการ 560 

    วาดวยการลาหยดุราชการของขาราชการฝายอยัการ 565 

    วาดวยเงินเพิ่มคาครองชพีชัว่คราวของอัยการผูชวย 592 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูสมคัรสอบคดัเลอืก  

          ผูสมคัรทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคดัเลอืกพิเศษเพือ่บรรจ ุ

          เปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวย 594 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูสมคัรสอบคดัเลอืก  

       ผูสมคัรทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคดัเลอืกพิเศษเพือ่บรรจุเปน 

       ขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงอยัการผูชวย (ฉบบัที่ ๒) 614 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารสมคัร หลักสตูรและวธิีการสอบคดัเลือก 

         เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยัการผูชวย  

         (ฉบบัที่ ๒) 615 

    วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารสมคัร หลักสตูรและวธิีการทดสอบความรู 

         เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยัการผูชวย  

         (ฉบบัที่ ๒) 617 

 ระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

    วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 620 

 ระเบียบผูตรวจการแผนดิน 

    วาดวยคาใชจายในการเดินทางของผูตรวจการแผนดิน 630 
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 ระเบียบ 

    วาดวยเบี้ยประชมุของอนกุรรมการซึ่งแตงตัง้โดยคณะกรรมการปองกัน 

          และปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 633 

    วาดวยเงินประจาํตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ 

          กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยตาํแหนง 635 

 ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 

    วาดวยการบริหารจดัการงานคด ี 636 

    วาดวยการบริหารงานทั่วไป การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ  

          การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่น ของสํานักงาน 

          ศาลรัฐธรรมนญู 642 

 ระเบียบสาํนักงานอยัการสูงสุด 

    วาดวยคาใชจายในการประชุมราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด 644 

    วาดวยรถราชการและคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ 

          ประจาํตาํแหนง 647 

    วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการสรรหาบคุคล 

         เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ 661 

 ระเบียบสาํนักงานอยัการสูงสุด 

    วาดวยพนกังานราชการ 666 

    วาดวยการแตตั้งทีป่รึกษาพิเศษของสาํนักงานอัยการสูงสดุ 674 

    วาดวยการเบกิจายคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสดุ 676 

    วาดวยเคร่ืองคอมพวิเตอรพกพา 682 
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 ระเบียบสาํนักงานศาลปกครอง 

    วาดวยการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําบังคบัของศาลปกครอง  

          (ฉบบัที่ ๒) 685 

3.ศาลฎีกา  

 เรื่อง จงใจยื่นบญัชแีสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเทจ็ 

 หรือปกปดขอเทจ็จริงทีค่วรแจงใหทราบ 

 (ชั้นพจิารณาอทุธรณ) (คดหีมายเลขดําที่ อม. ๑/๒๕๕๔ 

 คดหีมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๕๔ ระหวาง 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

 ผูรอง นายปุระพัฒน วเิศษจินดาวฒันา ผูคดัคาน) 691 

- 9 -

ตัว
อย
่าง



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๓  ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ภาคละหนึ่งคน  จํานวนเก้าภาค  มีสถานที่ตั้ ง   

และเขตอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กับให้มี 
รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค  ภาคละสามคน  ในกรณีที่ มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ  
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดให้มีรองอธิบดี 
ผู้พิพากษาภาคมากกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนก็ได้ 

1 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เม่ือตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคว่างลง  หรือเม่ือผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทําการแทน  ถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเป็นผู้ทําการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ทําการแทนตามวรรคสอง  ประธานศาลฎีกาจะส่ังให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทําการ
แทนก็ได้ 

ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจําศาลจะเป็นผู้ทําการแทนในตําแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่ได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๑๔  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
“ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอํานาจด้วย  โดยให้มีอํานาจตามที่

กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  และให้มีหน้าที่ช่วยอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่อธิบดีผู้พิพากษาภาค
มอบหมาย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๒๘  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ในศาลช้ันต้น  ได้แก่  อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล  หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  รองอธบิดีผู้พิพากษาภาค  หรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น
ของศาลนั้น  ซ่ึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  แล้วแต่กรณี
มอบหมาย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๒๙  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ในศาลช้ันต้น  ได้แก่  อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  รองอธิบดี 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองด้วยปริมาณงานตุลาการและงานธุรการคดี
ของศาลยุติธรรมได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับแต่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลงานของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค 
มีอธิบดีผู้พิพากษาภาคเพียงคนเดียว  ไม่มีผู้ช่วยปฏิบัติราชการ  ทําให้ราชการของศาลยุติธรรมไม่อาจดําเนินไปได้
ด้วยความสะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  และปริมาณคดีที่เพิ่มมากข้ึนดังกล่าวส่งผลต่อระยะเวลา   
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลช้ันต้น ทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลช้ันต้นมีความล่าช้ากระทบต่อ 
การอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและคู่ความในคดี  ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม 
เป็นไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง  
รวดเร็ว  และเป็นธรรม  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมโดยกําหนดตําแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  
และอํานาจหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาคและรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้ตั้งเป็นจํานวน 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ  

ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๔๒๒,๒๑๑,๑๒๗,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพ 
 ชั่วคราวของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา 
 ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการและ 
 ทหารกองประจําการ  ๑๒,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  ฟื้นฟู 
 และป้องกันความเสียหาย 
 จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ 
 เสด็จพระราชดําเนินและ 
 ต้อนรับประมุขต่างประเทศ  ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง  ๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
 หรือจําเป็น  ๖๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 ข้าราชการ  ลูกจ้าง 
 และพนักงานของรัฐ  ๖๑,๘๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) เงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  ๑๐๘,๐๙๔,๑๒๗,๔๐๐ บาท 
(๙) เงินช่วยเหลือข้าราชการ 
 ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  ๕,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) เงินเลื่อนเงินเดือน 
 และเงินปรับวุฒิข้าราชการ  ๙,๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) เงินสํารอง  เงินสมทบ 
 และเงินชดเชยของข้าราชการ  ๓๒,๑๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา  ๗๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๒๒,๑๒๓,๗๒๖,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๑,๒๓๒,๖๓๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม 
  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ๓๐๐,๓๐๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  ๔๒,๖๐๖,๘๗๕ บาท 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๗๖๓,๖๕๒,๕๕๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒๖,๐๖๕,๙๗๕ บาท 
๒. กรมประชาสัมพันธ์ รวม ๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 คุ้มครองผู้บริโภค รวม ๑๘๘,๗๕๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๑๘๘,๗๕๗,๑๐๐ บาท 
๔. สํานักเลขาธิการ 
 นายกรัฐมนตรี รวม ๓,๒๙๔,๙๐๓,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๑,๕๕๘,๐๖๔,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานเสริมสร้างความม่ันคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๘๓๖,๘๓๘,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักเลขาธิการ 
 คณะรัฐมนตร ี รวม  ๕๑๐,๔๗๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๕๐๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๗,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ รวม ๕๖๗,๓๑๘,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานรักษาความสงบ 
  เรียบร้อยภายในประเทศ  ๕๖๗,๓๑๘,๒๐๐ บาท 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๗. สํานักงบประมาณ รวม ๕๓๙,๔๕๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๕๓๙,๔๕๙,๑๐๐ บาท 
๘. สํานักงาน 
 สภาความม่ันคงแห่งชาติ รวม ๑๗๐,๓๓๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานรักษาความสงบ 
  เรียบร้อยภายในประเทศ  ๑๗๐,๓๓๑,๔๐๐ บาท 
๙. สํานักงาน 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา รวม ๓๔๗,๑๓๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๓๔๗,๑๓๖,๒๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ข้าราชการพลเรือน รวม ๑,๘๑๐,๐๒๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๑,๘๑๐,๐๒๑,๘๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาการเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ รวม ๔๙๙,๗๔๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๔,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๑๑๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานเสริมสร้างความม่ันคง 
  ของชีวิตและสังคม  ๖๐,๗๙๐,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๔,๔๗๔,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๒๙๐,๒๖๙,๒๐๐ บาท 

7 

ตัว
อย
่าง



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๒. สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ รวม ๒๖๘,๓๕๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  ประสิทธิภาพการบริหาร 
  ราชการแผ่นดิน  ๒๖๘,๓๕๑,๙๐๐ บาท 
๑๓. กองอํานวยการ 
 รักษาความม่ันคง 
 ภายในราชอาณาจักร รวม ๖,๙๑๕,๙๒๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๖,๒๗๖,๑๒๐,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานรักษาความสงบ 
  เรียบร้อยภายในประเทศ  ๖๓๙,๘๐๒,๘๐๐ บาท 
๑๔. สํานักงานกองทุน 
 สนับสนุนการวิจัย รวม ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 สุขภาพแห่งชาติ รวม ๒๕๑,๖๙๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๗๕,๗๕๑,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๑๗๕,๙๓๙,๓๐๐ บาท 
๑๖. สํานักงานรับรองมาตรฐาน 
 และประเมินคุณภาพ 
 การศึกษา  (องค์การมหาชน) รวม ๔๑๒,๖๔๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๔๑๒,๖๔๖,๒๐๐ บาท 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๗. สํานักงานส่งเสริม 
 การจัดประชุมและนิทรรศการ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๘๐๑,๔๓๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มรายได้ 
  จากการท่องเที่ยว  ๘๐๑,๔๓๗,๐๐๐ บาท 
๑๘. องค์การบริหารการพัฒนา 
 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 
 อย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) รวม ๔๓๗,๙๔๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  การท่องเที่ยวและบริการ  ๔๓๗,๙๔๔,๒๐๐ บาท 
๑๙. สํานักงานบริหาร 
 และพัฒนาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๖๑,๒๙๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๖๑,๒๙๐,๒๐๐ บาท 
๒๐. สถาบันบริหารจัดการ 
 ธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) รวม ๗๓๕,๒๘๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ๗๓๕,๒๘๒,๖๐๐ บาท 
๒๑. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๑๒,๙๗๒,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนาและ 
  ยกระดับมาตรฐานแรงงาน  ๑๑๒,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๑๖๘,๖๖๗,๓๗๓,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงกลาโหม รวม ๕,๘๓๓,๐๑๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๘,๔๐๘,๕๐๐ บาท 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ ์   
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๖๕,๐๑๘,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานเสริมสร้าง 
  ระบบป้องกันประเทศ  ๕,๗๕๗,๓๑๔,๗๐๐ บาท 
๒. กรมราชองครักษ์ รวม ๖๑๕,๓๕๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๖๑๕,๓๕๙,๑๐๐ บาท 
๓. กองบัญชาการกองทัพไทย รวม ๑๔,๐๑๒,๒๙๗,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๓๓,๓๗๑,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานเสริมสร้าง 
  ระบบป้องกันประเทศ  ๑๓,๖๖๓,๙๒๕,๙๐๐ บาท 
๔. กองทัพบก รวม ๘๒,๕๗๔,๓๑๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ตัว
อย
่าง



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๒๐๗,๔๕๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑,๔๗๗,๘๓๒,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานเสริมสร้าง 
  ระบบป้องกันประเทศ  ๘๐,๕๓๙,๐๒๕,๑๐๐ บาท 
๕. กองทัพเรือ รวม ๓๒,๗๔๖,๐๐๓,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๔๗,๖๔๑,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๖๖๘,๓๘๐,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๑๒,๒๔๖,๑๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานเสริมสร้าง 
  ระบบป้องกันประเทศ  ๓๒,๐๐๗,๗๓๕,๖๐๐ บาท 
๖. กองทัพอากาศ รวม ๓๑,๙๙๙,๖๕๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๒๗,๓๖๑,๘๐๐ บาท 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๓) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๙๐,๐๖๒,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานเสริมสร้าง 
  ระบบป้องกันประเทศ  ๓๑,๗๖๐,๖๓๑,๒๐๐ บาท 
๗. สถาบันเทคโนโลยี 
 ป้องกันประเทศ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๘๘๖,๗๓๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ระบบป้องกันประเทศ  ๘๘๖,๗๓๑,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๑๙๑,๔๑๕,๑๕๘,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการคลัง รวม ๗๖๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๗๖๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท 
๒. กรมธนารักษ์ รวม ๓,๓๖๔,๘๔๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๓,๓๖๔,๘๔๐,๓๐๐ บาท 
๓. กรมบัญชีกลาง รวม ๑,๑๘๓,๙๗๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๑,๑๘๓,๙๗๘,๔๐๐ บาท 
๔. กรมศุลกากร รวม ๒,๗๕๗,๓๗๓,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๒,๗๕๗,๓๗๓,๔๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๕. กรมสรรพสามิต รวม ๒,๐๘๕,๙๘๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๑,๙๙๐,๙๘๗,๘๐๐ บาท 
๖. กรมสรรพากร รวม ๘,๐๔๕,๕๔๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๘,๐๔๕,๕๔๓,๙๐๐ บาท 
๗. สํานักงานคณะกรรมการ 
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม ๗๐๗,๑๔๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๗๐๗,๑๔๑,๓๐๐ บาท 
๘. สํานักงาน 
 บริหารหนี้สาธารณะ รวม ๑๗๑,๑๐๙,๗๖๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๙๙,๘๗๓,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานบริหาร 
  จัดการหนี้ภาครัฐ  ๑๗๑,๐๐๙,๘๙๔,๓๐๐ บาท 
๙. สํานักงาน 
 เศรษฐกิจการคลัง รวม ๙๗๓,๘๒๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานบริหารจัดการ 
  เศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน  ๙๗๓,๘๒๕,๙๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานความร่วมมือ 
 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๔๒๐,๘๐๔,๑๐๐ บาท คือ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๑) แผนงานขับเคล่ือน 
  นโยบายการต่างประเทศ 
  และความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๔๒๐,๘๐๔,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ   ให้ตั้ ง เ ป็นจํานวน  

๗,๕๗๙,๘๑๑,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 การต่างประเทศ รวม ๗,๕๗๙,๘๑๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์ 
  และพัฒนาความร่วมมือ 
  กับประเทศในภูมิภาค  ๓๑๗,๓๘๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขับเคลื่อน 
  นโยบายการต่างประเทศ 
  และความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ  ๗,๒๖๒,๔๒๖,๘๐๐ บาท 
มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๑๐,๒๖๔,๕๔๕,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 การท่องเที่ยวและกีฬา รวม ๑,๖๒๒,๘๐๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๒๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานเพิ่มรายได้ 
  จากการท่องเที่ยว  ๒๘๐,๗๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนา 
  การท่องเที่ยวและบริการ  ๑,๑๖๑,๒๘๕,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และพัฒนากีฬา 
  และนันทนาการ  ๑๕๔,๙๘๕,๓๐๐ บาท 
๒. กรมพลศึกษา รวม ๓,๘๕๘,๐๙๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มรายได้ 
  จากการท่องเที่ยว  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  และพัฒนากีฬา 
  และนันทนาการ  ๓,๘๐๘,๐๙๒,๕๐๐ บาท 
๓. กรมการท่องเที่ยว รวม ๒,๖๒๓,๘๑๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มรายได้ 
  จากการท่องเที่ยว  ๒๗๖,๓๒๑,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  การท่องเที่ยวและบริการ  ๒,๓๔๗,๔๙๗,๘๐๐ บาท 
๔. สถาบันการพลศึกษา รวม ๒,๑๕๙,๘๓๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มรายได้ 
  จากการท่องเที่ยว  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  และพัฒนากีฬา 
  และนันทนาการ  ๒,๑๓๔,๘๓๒,๘๐๐ บาท 
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

และหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๑๐,๒๐๑,๑๖๒,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 การพัฒนาสังคมและ 
 ความม่ันคงของมนุษย์ รวม ๑,๖๕๗,๑๘๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๑,๖๕๗,๑๘๗,๘๐๐ บาท 
๒. กรมพัฒนาสังคม 
 และสวัสดิการ รวม ๕,๙๔๗,๔๑๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๕,๙๔๗,๔๑๕,๖๐๐ บาท 
๓. สํานักงานกิจการสตรี 
 และสถาบันครอบครัว รวม ๓๔๒,๘๗๕,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๓๔๒,๘๗๕,๖๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๔. สํานักงานส่งเสริม 
 สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
 เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส 
 และผู้สูงอายุ รวม ๖๓๘,๒๓๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๖๓๘,๒๓๔,๓๐๐ บาท 
๕. สํานักงานส่งเสริม 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการแห่งชาต ิ รวม ๑๙๗,๙๓๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๑๙๗,๙๓๙,๓๐๐ บาท 
๖. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑,๔๑๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๑,๔๑๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกํากับ 

ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๗๖,๗๒๑,๒๐๗,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ์ รวม ๒,๗๒๕,๖๗๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  การบริหารจัดการน้ํา 
  อย่างบูรณาการ  ๑,๒๘๑,๕๘๙,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๓๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๑,๔๐๘,๒๔๓,๕๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๒. กรมการข้าว รวม ๑,๖๓๘,๐๙๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๑,๕๓๔,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๑,๖๒๖,๕๖๑,๒๐๐ บาท 
๓. กรมชลประทาน รวม ๔๒,๙๑๙,๑๘๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  การบริหารจัดการน้ํา 
  อย่างบูรณาการ  ๔๒,๙๑๙,๑๘๖,๙๐๐ บาท 
๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ รวม ๑,๐๖๑,๔๔๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๑,๐๖๑,๔๔๘,๗๐๐ บาท 
๕. กรมประมง รวม ๓,๒๓๓,๑๕๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๔๓,๗๗๗,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๑,๙๙๕,๕๕๙,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์และ 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ  ๑,๑๙๓,๘๒๒,๒๐๐ บาท 
๖. กรมปศุสัตว์ รวม ๔,๗๕๒,๙๘๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๕๕,๒๔๕,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๔,๖๙๗,๗๓๘,๙๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๗. กรมพัฒนาที่ดิน รวม ๔,๒๔๗,๑๑๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  การบริหารจัดการน้ํา 
  อย่างบูรณาการ  ๔๐๓,๙๖๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๐๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๓,๗๓๕,๗๙๘,๓๐๐ บาท 
๘. กรมวิชาการเกษตร รวม ๓,๖๖๗,๕๔๙,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๓๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๓,๖๓๒,๙๐๙,๒๐๐ บาท 
๙. กรมส่งเสริมการเกษตร รวม ๕,๒๐๕,๑๑๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๒๔,๓๙๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยกระดับ 
  ราคาสินค้าเกษตร 
  และส่งเสริมให้ประชาชน 
  เข้าถึงแหล่งทุน  ๓๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๕,๑๔๗,๒๙๙,๑๐๐ บาท 

๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๓,๘๓๙,๓๑๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๒๕,๐๘๘,๒๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๓,๘๑๔,๒๒๖,๗๐๐ บาท 
๑๑. กรมหม่อนไหม รวม ๔๗๒,๕๗๙,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๔๗๒,๕๗๙,๖๐๐ บาท 
๑๒. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
 เพื่อเกษตรกรรม รวม ๑,๖๖๑,๐๔๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๑,๖๖๑,๐๔๐,๗๐๐ บาท 
๑๓. สํานักงานมาตรฐาน 
 สินค้าเกษตรและ 
 อาหารแห่งชาติ รวม ๒๔๓,๔๙๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๒๔๓,๔๙๐,๒๐๐ บาท 
๑๔. สํานักงาน 
 เศรษฐกิจการเกษตร รวม ๕๖๑,๖๘๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๕๖๑,๖๘๓,๕๐๐ บาท 
๑๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 พื้นที่สูง  (องค์การมหาชน) รวม ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๖. สํานักงานพิพิธภัณฑ์ 
 เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๖๒,๗๗๘,๗๐๐ บาท คือ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร  ๑๖๒,๗๗๘,๗๐๐ บาท 
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๘๘,๘๕๒,๖๗๕,๔๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงคมนาคม รวม ๓๕๐,๘๘๓,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๓๕๐,๘๘๓,๘๐๐ บาท 
๒. กรมเจ้าท่า รวม ๔,๕๖๕,๖๖๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๔,๕๖๕,๖๖๘,๘๐๐ บาท 
๓. กรมการขนส่งทางบก รวม ๒,๓๒๐,๙๑๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๒,๓๒๐,๙๑๕,๒๐๐ บาท 
๔. กรมการบินพลเรือน รวม ๑,๑๓๑,๘๗๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๑,๑๓๑,๘๗๔,๓๐๐ บาท 
๕. กรมทางหลวง รวม ๕๐,๔๒๒,๑๑๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๔๖,๗๑๖,๕๕๒,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานป้องกัน 
  และแก้ไขปัญหา 
  อุบัติภัยทางถนน  ๓,๗๐๕,๕๖๖,๕๐๐ บาท 
๖. กรมทางหลวงชนบท รวม ๒๙,๕๙๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๒๙,๕๙๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท 
๗. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนการขนส่ง 
 และจราจร รวม ๔๖๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน  ๔๖๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
และหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๒๕,๕๘๔,๙๕๘,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม รวม ๑,๒๕๓,๒๔๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ส่ิงแวดล้อม  ๑,๒๕๓,๒๔๐,๗๐๐ บาท 
๒. กรมควบคุมมลพิษ รวม ๔๑๗,๖๖๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ส่ิงแวดล้อม  ๔๑๗,๖๖๙,๘๐๐ บาท 
๓. กรมทรัพยากรทางทะเล 
 และชายฝั่ง รวม ๑,๒๐๔,๓๖๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๑,๒๐๔,๓๖๑,๖๐๐ บาท 
๔. กรมทรัพยากรธรณ ี รวม ๕๐๔,๑๑๑,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๔๑๘,๙๑๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานป้องกัน  เตือนภัย 
  แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย 
  จากภัยพิบัติ  ๘๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. กรมทรัพยากรน้ํา รวม ๗,๘๖๓,๙๔๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ทรัพยากรน้ํา  ๗,๘๖๓,๙๔๙,๗๐๐ บาท 
๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวม ๑,๔๓๔,๔๔๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ทรัพยากรน้ํา  ๑,๔๓๔,๔๔๘,๔๐๐ บาท 
๗. กรมป่าไม้ รวม ๓,๔๖๖,๑๑๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๓,๔๖๖,๑๑๔,๗๐๐ บาท 
๘. กรมส่งเสริมคุณภาพ 
 ส่ิงแวดล้อม รวม ๕๓๕,๖๖๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานจัดการ 
  ส่ิงแวดล้อม  ๕๓๕,๖๖๒,๗๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๙. กรมอุทยานแห่งชาติ 
 สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช รวม ๘,๒๕๖,๕๔๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๘,๒๔๔,๒๗๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานป้องกัน  เตือนภัย 
  แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย 
  จากภัยพิบัติ  ๑๒,๒๖๘,๐๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม รวม ๔๑๕,๘๗๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๑๔,๙๓๐,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานจัดการ 
  ส่ิงแวดล้อม  ๓๐๐,๙๔๓,๑๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
 จากฐานชีวภาพ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๓๘,๒๘๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๓๘,๒๘๔,๒๐๐ บาท 
๑๒. องค์การบริหารจัดการ 
 ก๊าซเรือนกระจก 
 (องค์การมหาชน) รวม ๙๔,๖๙๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  การเปลี่ยนแปลง 
  สภาวะภูมิอากาศ  ๙๔,๖๙๕,๗๐๐ บาท 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

และหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๓,๗๖๑,๖๔๕,๑๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร รวม ๘๕๓,๓๘๓,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร  ๕๒๘,๗๑๙,๘๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานป้องกัน 
  เตือนภัย  แก้ไข 
  และฟื้นฟูความเสียหาย 
  จากภัยพิบัติ  ๓๒๔,๖๖๓,๕๐๐ บาท 
๒. กรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๘๕๖,๕๖๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานป้องกัน 
  เตือนภัย  แก้ไข 
  และฟื้นฟูความเสียหาย 
  จากภัยพิบัติ  ๘๕๖,๕๖๘,๔๐๐ บาท 
๓. สํานักงานสถิติแห่งชาติ รวม ๙๕๓,๖๘๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร  ๙๕๓,๖๘๓,๐๐๐ บาท 
๔. สํานักงานส่งเสริม 
 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
 แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) รวม ๒๙๐,๒๘๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร  ๒๙๐,๒๘๒,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักงานพัฒนา 
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๒๘,๔๑๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร  ๒๒๘,๔๑๔,๐๐๐ บาท 
๖. สํานักงานรัฐบาล 
 อิเล็กทรอนิกส์   
 (องค์การมหาชน) รวม ๕๗๙,๓๑๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร  ๕๗๙,๓๑๓,๕๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  
๑,๘๕๐,๙๓๓,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงพลังงาน รวม ๔๕๓,๖๕๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  และเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใช้พลังงาน  ๔๕๓,๖๕๔,๒๐๐ บาท 
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม ๑๙๑,๖๒๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  และเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใช้พลังงาน  ๑๙๑,๖๒๙,๗๐๐ บาท 
๓. กรมธุรกิจพลังงาน รวม ๒๔๙,๕๑๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๒๔๙,๕๑๒,๖๐๐ บาท 
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
 และอนุรักษ์พลังงาน รวม ๘๔๔,๙๐๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  และเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใช้พลังงาน  ๘๔๔,๙๐๙,๐๐๐ บาท 
๕. สํานักงานนโยบาย 
 และแผนพลังงาน รวม ๙๑,๖๔๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๙๑,๖๔๗,๘๐๐ บาท 
๖. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๙,๕๘๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๑๙,๕๘๐,๓๐๐ บาท  
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  
๖,๕๙๒,๘๕๑,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย ์ รวม ๑,๑๓๘,๒๒๕,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๑,๑๓๘,๒๒๕,๓๐๐ บาท 
๒. กรมการค้าต่างประเทศ รวม ๔๑๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๔๑๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท 
๓. กรมการค้าภายใน รวม ๑,๑๓๕,๕๔๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๑๐๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยกระดับ 
  ราคาสินค้าเกษตร 
  และส่งเสริมให้ประชาชน 
  เข้าถึงแหล่งทุน  ๒๓๕,๖๘๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
  การผลิตและสร้างมูลค่า 
  ภาคการเกษตร  ๔๗๒,๓๘๐,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๓๒๐,๘๒๗,๑๐๐ บาท 
๔. กรมเจรจาการค้า 
 ระหว่างประเทศ รวม ๓๔๖,๗๔๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๓๔๖,๗๔๘,๔๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๕. กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวม ๒๙๕,๓๖๒,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๒๙๕,๓๖๒,๑๐๐ บาท 
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวม ๕๔๘,๔๘๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๕๔๘,๔๘๙,๑๐๐ บาท 
๗. กรมส่งเสริมการส่งออก รวม ๒,๓๑๘,๐๕๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๒,๓๑๘,๐๕๘,๐๐๐ บาท 
๘. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 
 ระหว่างประเทศ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๗๐,๑๖๙,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม 
  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ๒๗๐,๑๖๙,๑๐๐ บาท 
๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
 และเครื่องประดับแห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๒๕,๒๙๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ภาคการตลาด  การค้า 
  และการลงทุน  ๑๒๕,๒๙๙,๘๐๐ บาท 
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๒๘๕,๒๕๔,๘๕๗,๔๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๓,๓๑๕,๔๗๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๒๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๓๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานรักษาความสงบ 
  เรียบร้อยภายในประเทศ  ๔๗,๕๔๔,๗๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๒,๗๗๙,๕๑๗,๖๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๒,๓๙๘,๙๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานส่งเสริม 
  การพัฒนาจังหวัด 
  และกลุ่มจังหวัด  ๓๖๘,๘๕๒,๙๐๐ บาท 
๒. กรมการปกครอง รวม ๓๔,๓๐๗,๘๕๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๒๖๑,๒๗๒,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๒,๐๔๕,๗๖๖,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานรักษาความสงบ 
  เรียบร้อยภายในประเทศ  ๒,๙๓๐,๖๓๘,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๒๙,๐๗๐,๑๗๔,๘๐๐ บาท 
๓. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๔,๔๐๙,๖๗๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานยกระดับ 
  ราคาสินค้าเกษตร 
  และส่งเสริมให้ประชาชน 
  เข้าถึงแหล่งทุน  ๔,๔๐๙,๖๗๕,๙๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๔. กรมที่ดิน รวม ๕,๔๑๑,๙๐๒,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิต 
  และสังคม  ๒๑๙,๓๘๕,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๙๙๖,๑๓๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๔,๑๙๖,๓๘๖,๓๐๐ บาท 
๕. กรมป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย รวม ๓,๙๑๘,๖๓๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานป้องกัน 
  เตือนภัย  แก้ไขและฟื้นฟู 
  ความเสียหายจากภัยพิบัติ  ๓,๙๑๘,๖๓๗,๐๐๐ บาท 
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม ๑๑,๒๙๕,๕๙๓,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๒๒๗,๐๕๐,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์ 
  และรักษาสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์  ๑,๐๑๐,๐๙๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๒,๒๑๔,๔๒๔,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานป้องกัน 
  เตือนภัย  แก้ไขและฟื้นฟู 
  ความเสียหายจากภัยพิบัติ  ๗,๘๔๔,๐๒๕,๕๐๐ บาท 
๗. กรมส่งเสริม 
 การปกครองท้องถิ่น รวม ๒๐๖,๙๒๒,๕๘๕,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๓,๐๕๙,๖๒๘,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๕๐,๔๔๙,๐๘๑,๒๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๓) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓,๒๔๔,๙๕๔,๖๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๗,๓๗๐,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานเสริมสร้าง 
  ความม่ันคงของชีวิตและสังคม  ๖,๖๖๓,๒๐๔,๐๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน  ๑,๗๓๐,๕๑๒,๒๐๐ บาท 
 (๘) แผนงานส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๓๔,๒๓๔,๕๖๔,๒๐๐ บาท 
๘. กรุงเทพมหานคร รวม ๑๔,๒๑๙,๗๒๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๒,๐๔๖,๘๑๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑๓๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๗๙๓,๓๑๕,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๑,๑๓๓,๘๙๓,๐๐๐ บาท 
๙. เมืองพัทยา รวม ๑,๔๕๓,๔๑๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๔,๗๙๙,๖๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔๑,๖๘๗,๒๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  การกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑,๔๐๖,๙๒๖,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรม  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๑๗,๙๔๖,๔๐๖,๒๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงยตุิธรรม รวม ๖๔๙,๗๘๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๔๖,๗๔๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์ 
  และพัฒนาความร่วมมือ 
  กับประเทศในภูมิภาค  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๕๗๙,๐๓๘,๔๐๐ บาท 
๒. กรมคุมประพฤติ รวม ๑,๔๕๑,๒๖๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๗๓๗,๘๓๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๗๑๓,๔๓๑,๕๐๐ บาท 
๓. กรมคุ้มครองสิทธิ 
 และเสรีภาพ รวม ๔๑๐,๒๓๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๓๘๐,๒๓๓,๕๐๐ บาท 
๔. กรมบังคับคดี รวม ๗๕๐,๒๓๗,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๗๕๐,๒๓๗,๖๐๐ บาท 
๕. กรมพินิจและคุ้มครอง 
 เด็กและเยาวชน รวม ๑,๔๕๗,๙๙๙,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๖๒,๔๒๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑,๓๙๕,๕๗๑,๓๐๐ บาท 
๖. กรมราชทัณฑ ์ รวม ๙,๒๙๗,๕๐๐,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๒๓๓,๒๗๑,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๙,๐๖๔,๒๒๘,๖๐๐ บาท 
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม ๑,๐๓๘,๙๔๒,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑,๐๓๘,๙๔๒,๗๐๐ บาท 
๘. สํานักงานกิจการยุติธรรม รวม ๒๐๒,๒๕๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสร้างความปรองดอง 
  สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  และปฏิรูปการเมือง  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๑๕๗,๒๕๑,๔๐๐ บาท 
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์ รวม ๒๓๒,๓๙๗,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนากฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม  ๒๓๒,๓๙๗,๓๐๐ บาท 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปราม 
 ยาเสพติด รวม ๒,๒๕๒,๘๒๘,๒๐๐ บาท คือ 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๑) แผนงานแก้ไขและป้องกัน 
  ปัญหายาเสพติด  ๒,๒๕๒,๘๒๘,๒๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตในภาครัฐ รวม ๒๐๒,๙๗๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต 
  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ๒๐๒,๙๗๒,๖๐๐ บาท 
มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงาน  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๑๖,๓๑๖,๐๙๘,๑๐๐  บาท  

จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงแรงงาน รวม ๑,๑๐๕,๐๐๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๕,๙๕๒,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  และยกระดับ 
  มาตรฐานแรงงาน  ๑,๐๙๙,๐๕๓,๐๐๐ บาท 
๒. กรมการจัดหางาน รวม ๙๙๒,๙๔๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๑๐๒,๓๒๗,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  และยกระดับมาตรฐานแรงงาน  ๘๙๐,๖๑๗,๙๐๐ บาท 
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม ๒,๐๐๙,๕๖๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๑,๐๐๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  และยกระดับมาตรฐานแรงงาน  ๑,๐๐๘,๐๕๓,๙๐๐ บาท 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๔. กรมสวัสดิการ 
 และคุ้มครองแรงงาน รวม ๑,๐๔๓,๕๐๒,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไข 
  ความเดือดร้อน 
  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชน  ๔๔,๙๕๒,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  และยกระดับ 
  มาตรฐานแรงงาน  ๙๙๘,๕๔๙,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักงานประกันสังคม รวม ๑๑,๑๖๕,๐๗๗,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  และยกระดับ 
  มาตรฐานแรงงาน  ๑๑,๑๖๕,๐๗๗,๑๐๐ บาท 
มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๕,๔๖๗,๙๙๗,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
๑. สํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๑,๕๒๓,๗๗๒,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์ 
  และพัฒนาความร่วมมือ 
  กับประเทศในภูมิภาค  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๔๑๓,๗๗๒,๘๐๐ บาท 
๒. กรมการศาสนา รวม ๓๖๕,๔๔๒,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๖๕,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
๓. กรมศิลปากร รวม ๑,๖๓๒,๖๒๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๖๓๒,๖๒๙,๕๐๐ บาท 
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวม ๕๙๑,๙๙๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานเพิ่มรายได้ 
  จากการท่องเที่ยว  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม 
  และพัฒนาศาสนา   
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๑๑,๙๙๔,๙๐๐ บาท 
๕. สํานักงาน 
 ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย รวม ๒๓๗,๗๘๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๓๗,๗๘๐,๖๐๐ บาท 
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวม ๙๐๖,๑๕๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๘๖,๓๑๘,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม 
  และพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘๑๙,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
๗. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 (องค์การมหาชน) รวม ๘๘,๘๗๔,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘๘,๘๗๔,๒๐๐ บาท 
๘. หอภาพยนตร์ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๗๔,๖๖๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๗๔,๖๖๙,๐๐๐ บาท 
๙. ศูนย์คุณธรรม 
 (องค์การมหาชน) รวม ๔๖,๖๗๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔๖,๖๗๕,๕๐๐ บาท 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานในกํากับ  
ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๘,๐๕๒,๒๙๕,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รวม ๒,๒๓๘,๑๗๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๒,๒๓๘,๑๗๖,๐๐๐ บาท 
๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวม ๓๙๕,๗๖๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๓๙๕,๗๖๖,๓๐๐ บาท 
๓. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวม ๒๓๐,๖๖๑,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๒๓๐,๖๖๑,๖๐๐ บาท 
๔. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ รวม ๓,๒๔๖,๐๑๙,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๗๕๘,๔๖๘,๔๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๒,๔๘๗,๕๕๐,๖๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมแห่งชาต ิ รวม ๑๒๑,๕๓๔,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๑๒๑,๕๓๔,๓๐๐ บาท 
๖. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 
 อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๔๒,๗๐๐,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๓๔๒,๗๐๐,๒๐๐ บาท 
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เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๗. สถาบันเทคโนโลยี 
 นิวเคลียร์แห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๔๐๖,๐๓๔,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๒๕๐,๗๑๕,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑๕๕,๓๑๙,๖๐๐ บาท 
๘. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๖๒,๘๓๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๒๖๒,๘๓๔,๔๐๐ บาท 
๙. สถาบันวิจัย 
 ดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๑๘๘,๗๑๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม  ๑๘๘,๗๑๙,๙๐๐ บาท 

๑๐. สถาบันสารสนเทศ 
 ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
 (องค์การมหาชน) รวม ๒๒๔,๖๔๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๒๒๔,๖๔๘,๓๐๐ บาท 
๑๑. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) รวม ๓๑๙,๒๓๔,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๓๑๙,๒๓๔,๖๐๐ บาท 
๑๒. ศูนย์ความเป็นเลิศ 
 ด้านชีววิทยาศาสตร ์   
 (องค์การมหาชน) รวม ๗๕,๙๖๖,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๗๕,๙๖๖,๐๐๐ บาท 
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มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกํากับ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  
๔๒๐,๔๙๐,๐๓๒,๖๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ศึกษาธิการ รวม ๔๓,๒๓๔,๔๒๖,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๖๓,๒๗๘,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๔๒๘,๑๔๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓๐,๑๒๓,๗๑๐,๘๐๐ บาท  
 (๔) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๒,๕๑๙,๒๙๖,๑๐๐ บาท 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
 สภาการศึกษา รวม ๒๗๐,๔๒๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๗๐,๔๒๙,๔๐๐ บาท 
๓. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๒๗๓,๒๓๐,๐๑๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๗๔๙,๔๒๕,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑,๑๘๒,๖๕๖,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔๒,๕๕๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๒๘,๗๔๕,๓๐๗,๘๐๐ บาท 
๔. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา รวม ๒๑,๕๔๘,๖๒๔,๕๐๐ บาท คือ 
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 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๘๖,๐๒๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔,๘๖๓,๕๘๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๖,๔๐๔,๘๙๕,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๙๔,๑๒๖,๐๐๐ บาท 
๕. สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา รวม ๖,๑๙๑,๙๕๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๑๓,๔๘๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๗,๗๙๑,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓,๗๒๖,๒๖๑,๘๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๗๒๒,๙๗๑,๕๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑,๖๑๑,๔๔๔,๔๐๐ บาท 
๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม ๓,๕๐๓,๗๔๗,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑,๘๒๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓๗,๐๑๑,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓,๐๙๗,๑๗๕,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๔,๘๘๘,๒๐๐ บาท 
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 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๓๖๒,๘๔๙,๔๐๐ บาท 
๗. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม ๓,๔๐๐,๐๑๓,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑,๐๔๔,๑๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๔,๕๖๐,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๔๘๓,๕๕๕,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๗๗๑,๗๙๑,๕๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๐๔๔,๑๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑๑๗,๐๑๗,๔๐๐ บาท 
๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ รวม ๒,๓๑๐,๒๑๒,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๗๙๖,๑๔๓,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๔๓๗,๑๙๐,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๗๕,๖๗๘,๔๐๐ บาท 
๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๑,๔๘๗,๗๙๐,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๕,๗๘๗,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๔๓๗,๓๕๙,๘๐๐ บาท 
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 (๓) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๔,๐๕๐,๓๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๘,๓๘๓,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๓๒,๒๑๐,๓๐๐ บาท 

๑๐. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๙๒๖,๐๔๘,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๔๔๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๖,๒๕๑,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๘๘๐,๕๔๐,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๐,๘๕๒,๘๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑๗,๙๕๘,๕๐๐ บาท 
๑๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๗๑๖,๐๙๑,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๗๗,๐๙๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา   
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๐๒๓,๙๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๓๖,๙๖๘,๓๐๐ บาท 
๑๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวม ๑,๑๘๗,๐๙๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๖๓๖,๑๐๐ บาท 
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 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๗,๐๕๘,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๑๓๘,๒๑๗,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๓๑,๑๘๒,๒๐๐ บาท 
๑๓. มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๒,๓๔๘,๔๓๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑,๑๕๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓๓,๐๐๓,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๕๖๘,๖๘๘,๙๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๗๐๐,๒๔๑,๕๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓,๓๙๑,๕๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๔๑,๙๕๖,๔๐๐ บาท 
๑๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๑,๐๗๑,๖๐๐,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๒๔๗,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๕,๕๘๖,๓๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑,๐๐๘,๗๘๒,๑๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๑,๓๑๖,๙๐๐ บาท 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๓๕,๖๖๘,๕๐๐ บาท 

๑๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ รวม ๓,๙๒๕,๔๒๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๑๒๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๓๐๘,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๙,๒๘๘,๔๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒,๙๗๒,๑๑๗,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานพัฒนา 
  ด้านสาธารณสุข  ๗๔๔,๒๒๐,๘๐๐ บาท 
 (๖) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๘,๕๐๖,๙๐๐ บาท 
 (๗) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๕๘,๑๐๓,๒๐๐ บาท 
๑๖. มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๗๑๕,๕๕๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๗๐๐,๒๕๔,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓,๕๑๔,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑๑,๗๙๐,๔๐๐ บาท 
๑๗. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๑๙,๓๐๐ บาท 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๕๗๔,๓๗๙,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๙,๙๒๕,๕๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑๓,๔๑๙,๗๐๐ บาท 

๑๘. สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร ์ รวม ๗๑๓,๗๒๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๖๙๓,๔๕๐,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๒๐,๒๗๐,๘๐๐ บาท 
๑๙. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๑๐๕,๖๕๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๐๔,๑๓๖,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๕๒๑,๐๐๐ บาท 
๒๐. มหาวิทยาลัย 
 นราธิวาสราชนครินทร ์ รวม ๔๑๘,๖๗๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานแก้ไขปัญหา 
  และพัฒนาจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้  ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๘,๒๗๔,๔๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๖๒,๒๑๗,๗๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๙๒๒,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๒,๙๓๘,๖๐๐ บาท 

๒๑. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๔๓๗,๖๔๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔๑,๙๕๗,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๘๗,๑๘๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๗,๐๐๙,๓๐๐ บาท 
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กาญจนบุรี รวม ๒๐๖,๒๐๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๙๔,๘๙๙,๖๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๙๔๖,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๘,๓๖๑,๙๐๐ บาท 
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กาฬสินธุ์  รวม ๙๐,๒๑๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๘๗,๐๖๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กําแพงเพชร รวม ๒๖๙,๙๖๒,๘๐๐ บาท คือ 
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หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๕๔๓,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๖๔,๕๑๒,๕๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๔,๓๙๖,๖๐๐ บาท 
๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จันทรเกษม รวม ๓๓๙,๕๙๔,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๖๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔๒๑,๗๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๒๙,๖๐๓,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๖๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๘,๘๘๑,๕๐๐ บาท 
๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๑๑๗,๒๘๕,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๑๑๕,๓๗๖,๒๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑,๖๐๙,๓๐๐ บาท 

45 

ตัว
อย
่าง



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๓๑๑,๔๓๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๓๓๖,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๐๒,๑๑๒,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม ๓๙๐,๐๗๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๓๒๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒,๓๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๓๗๒,๘๗๐,๖๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๑๓,๐๒๐,๗๐๐ บาท 
๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี รวม ๒๗๑,๘๗๗,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๐,๙๑๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๐,๒๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒,๕๑๑,๙๐๐ บาท 
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๘,๒๐๓,๖๐๐ บาท 
๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี รวม ๒๕๘,๒๑๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๑๐๔,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔๘๖,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๕๐,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๕,๔๒๓,๓๐๐ บาท 
๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๒๘๓,๑๔๑,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔,๘๓๗,๗๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานขยายโอกาส 
  และพัฒนาการศึกษา  ๒๗๒,๑๘๔,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานอนุรักษ์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) แผนงานส่งเสริม 
  และสนับสนุนการวิจัย  ๕,๑๑๙,๒๐๐ บาท 
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครราชสีมา รวม ๓๗๒,๐๒๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานสนับสนุน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
  เพื่อการศึกษา  ๕๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานสนับสนุน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒,๖๙๖,๐๐๐ บาท 
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...................................................................................................................................

จังหวัด .................................................................................... 

1.  ไดซือ้  “E รวมกฎหมายหลัก  ทัง้ป พ.ศ. . . .”    ดังนี ้

ทั้งป พ.ศ. ซื้อจาก วันที่ซื้อ ทั้งป พ.ศ. ซื้อจาก วันที่ซื้อ 
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ก. ทานที่ใชสทิธิรับแถมแลว ไมมีสทิธิไดรับการแถมซ้ําอีก * 

ข. สั่งซื้อสูตรไพศาลโดยตรง หรือ            ookbee           DDEbook           MEB 

หรือ            ..........................................  ระบุวันที่ซื้อดวย 

ค. การใชสิทธิรายเดียวกันในทุกป พ.ศ. ๆ ตอ ๆ กันจะเขียนรูปปกกาก็ไดโดยระบดุวย 

     

คูปองแจงรับแถม  “กฎหมาย  2,000.-” 

1 2 3 
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ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด

เพื่อทำการปริ้นได้ 
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2. การใชสิทธดิังกลาว 1.  ภายใน 30 วันของการสั่งซื้องวดลาสุด  ทกุปที่ทยอย
ซื้อ ๆ  ภายใน 2 ป พ.ศ. เทาน้ัน 

3. ของชาํรวยที่แถม เชิญเลือกหนาถัดไปได 1 รายการ  

ลงชือ่ ..................................................... ผูรับสทิธิ 

 

Comment คําแนะนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว
อย
่าง


	รวมกฎหมายหลัก ปี พ.ศ.2555 พระราชบัญญัติ  

	โดย บก.น้ำทิพย์ อยู่สำราญ
	จัดทำโดย : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
	สารบัญ
	1. พระราชบัญญัติ
	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔)
	พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
	พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
	พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕)
	พระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
	พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
	พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
	พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒)
	พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

	2. ระเบียบ
	ระเบียบ ก.ศป.
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
	ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	ระเบียบคณะกรรมการอัยการ
	ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
	ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมของอนุกรรมการ
	ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการงานคดี พ.ศ. ๒๕๕๕
	ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕
	ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
	ระเบียบสำนักงานศาลปกครองว่าด้วยการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

	3.ศาลฎีกา
	เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ




