รายการปรับลด
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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งบกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
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--------------------------------------------------------------งบกลาง
ปรับลดลง จํานวน
สํานักนายกรัฐมนตรี
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงกลาโหม
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงการคลัง
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงการต่างประเทศ
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงคมนาคม
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงพลังงาน
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงพาณิ ชย์
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงมหาดไทย
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงยุตธิ รรม
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงแรงงาน
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงวัฒนธรรม
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงศึกษาธิการ
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงสาธารณสุข
ปรับลดลง จํานวน
กระทรวงอุตสาหกรรม
ปรับลดลง จํานวน
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวปรับลดลง จํานวน
หน่ วยงานของรัฐสภา
ปรับลดลง จํานวน
หน่ วยงานของศาล
ปรับลดลง จํานวน
หน่ วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญ
ปรับลดลง จํานวน
รัฐวิสาหกิจ
ปรับลดลง จํานวน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ปรับลดลง จํานวน
รวมทัง้ สิ้น
ปรับลดลง จํานวน

2,328,000,000
1,135,988,300
1,317,512,100
558,914,200
15,500,000
122,817,800
560,215,400
1,244,348,600
1,297,690,200
624,545,500
216,922,800
69,603,000
116,395,300
7,863,246,900
245,026,300
3,136,463,900
267,501,700
482,703,700
2,784,146,700
690,745,900
193,589,600
845,523,200
101,672,000
10,877,000
15,917,600
2,441,946,600
3,211,546,000
31,899,360,300
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งบกลาง

1-1
งบกลาง
มาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 2,328,000,000 บาท จําแนกดังนี้
งบกลาง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : งบกลาง
แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉิ นหรือจําเป็ น
ผลผลิต : เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้าง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) เงินชดเชยค่างานสิง่ ก่อสร้าง
แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขา้ ราชการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
345,459,000,000
74,175,000,000
1,675,000,000
1,675,000,000
1,675,000,000
1,675,000,000
1,675,000,000
208,184,000,000
48,753,000,000
48,753,000,000
48,753,000,000
48,753,000,000

ปรับลด
2,328,000,000
575,000,000
575,000,000
575,000,000
575,000,000
575,000,000
575,000,000

1,753,000,000
1,753,000,000
1,753,000,000
1,753,000,000
1,753,000,000

สํานักนายกรัฐมนตรี

2-1
สํานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 5 งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 1,135,988,300 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและสนับสนุ นการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงห้องประชุมสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. งบรายจ่ายอืน่
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย
9) การบริหารจัดการนํา้ และป้ องกันอุทกภัย
แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จูงใจเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิน่

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,558,845,700
1,989,862,000

ปรับลด
262,046,000
17,046,000

1,948,720,400
14,648,000
14,648,000
14,648,000
14,648,000
14,648,000
1,275,963,000
550,000,000
544,683,000
494,286,200

17,046,000
648,000
648,000
648,000

245,000,000

494,286,200
450,000,000
450,000,000

245,000,000
245,000,000
245,000,000

450,000,000

245,000,000

648,000
648,000

16,398,000
15,000,000
1,398,000

2-2
กรมประชาสัมพันธ์
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,973,524,900
58,730,000

ปรับลด
264,710,000
3,710,000

58,730,000
37,100,000
37,100,000
37,100,000
37,100,000

3,710,000
3,710,000
3,710,000
3,710,000

(1) พัฒนาปรับปรุงสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สูส่ าธารณะ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(24) ค่าใช้จ่ายดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

37,100,000
2,914,794,900
2,914,794,900
468,243,080
276,204,080
100,045,800
192,039,000
119,312,800
1,257,150,000
1,257,150,000
1,249,150,000
1,249,150,000

3,710,000

(1) เปลีย่ นผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจทิ ลั
ระยะที่ 1 1 ระบบ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าครุภณั ฑ์

1,230,950,000
303,984,600
101,000,000

250,000,000

93,000,000

3,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมประชาสัมพันธ์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สูส่ าธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

(2) อุปกรณ์หอ้ งส่งโทรทัศน์ 1 (TV. Studio1) ระบบ Digital
High-Definition 1 ชุด

3,710,000

261,000,000
261,000,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000

5,000,000
5,000,000

250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000

3,000,000
3,000,000

2-3
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : การอํานวยการบังคับใช้กฎหมายและคุม้ ครองสิทธิผูบ้ ริโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ของอาเซียน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
211,488,000
183,549,000
183,549,000
8,569,700
8,569,700
8,569,700
123,000
123,000
8,362,800
362,800
83,900
83,900
27,939,000
27,939,000
27,939,000

ปรับลด
2,073,200
73,200
73,200
73,200
73,200
73,200

7,939,000

2,000,000

2,000
2,000
65,300
65,300
5,900
5,900

2,000,000
2,000,000
2,000,000

2-4
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แผนงาน : เทิดทูน พิทกั ษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์
ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมัน่ คง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(3) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสําคัญ จํานวน 2 เครื่อง รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็ น
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถรับรอง (รถยนต์นงั ่ ) 2 คัน
(2) รถรับรอง (รถตู)้ 1 คัน

2,991,677,400
448,751,600
1,212,600,000
1,330,325,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,955,116,000
3,825,316,500
3,825,316,500
2,355,030,000
2,355,030,000
2,355,030,000
2,355,030,000

ปรับลด
16,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

448,751,600

10,000,000

1,241,438,400
1,183,875,900
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
66,000,000
25,000,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000
4,000,000
2,000,000

2-5
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การสนับสนุ นการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
2. งบดําเนิ นงาน
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
780,217,700
778,117,700
248,649,600
117,069,600
19,391,000
15,042,700

ปรับลด
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

2-6
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิต : การปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ
ปลอดภัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์ชดุ ปฏิบตั ิงานด้านการข่าวกรอง 1 ชุด
(2) ครุภณั ฑ์ชดุ ปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองทางการสือ่ สาร 1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารที่ทาํ การพร้อมครุภณั ฑ์ประกอบ 1 แห่ง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
577,703,300
577,703,300

ปรับลด
1,800,000
1,800,000

577,703,300
38,500,000
38,500,000
10,000,000
10,000,000
6,088,400
3,911,600
28,500,000
24,000,000
24,000,000

1,800,000
1,800,000
1,800,000
300,000
300,000
200,000
100,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000

2-7
สํานักงบประมาณ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
787,921,100
787,921,100
199,036,800
39,000,000
39,000,000
39,000,000
39,000,000

ปรับลด
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000

(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการงบประมาณเพือ่ ก้าวสู่ความนําสมัย
Smart e - Budgeting (SeB)

24,000,000

24,000,000

(3) ค่าพัฒนาระบบติดตามพระราชกําหนดกูเ้ งินเพือ่ วางระบบบริหารจัดการ
นํา้ และสร้างอนาคตประเทศ

10,000,000

100,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

24,100,000

2-8
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพือ่ เสริมสร้างและ
รักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
3. งบรายจ่ายอืน่
1) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
179,628,200
179,628,200

ปรับลด
497,000
497,000

179,628,200
94,000,000
12,000,000
12,000,000

497,000
497,000
497,000
497,000

2-9
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คําปรึกษาทางกฎหมาย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก 1 ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

72,385,000
10,854,000
17,046,500
4,966,400
39,518,100

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
437,086,000
412,636,000
376,202,200
41,966,400
41,966,400
7,000,000
7,000,000
7,000,000
34,966,400
4,966,400
4,966,400

ปรับลด
8,178,600
8,178,600
7,178,600
7,178,600
7,178,600
212,200

30,000,000
30,000,000
36,433,800
23,176,300
22,563,600
22,563,600
21,131,700

2,000,000

212,200
212,200

6,966,400
4,966,400
4,966,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

2-10
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาข้าราชการเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) การจัดทําระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํ หรับห้องสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารเพือ่ จัดเตรียมห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลผลิต : กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็ นระบบ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,204,141,500
117,964,000

ปรับลด
34,058,800
10,000,000

117,964,000
117,964,000

10,000,000
10,000,000

89,223,000
51,471,500

10,000,000

51,471,500
51,471,500

1,500,000
1,500,000

51,471,500
2,034,706,000
226,926,800
98,675,000
98,675,000
63,675,000
61,000,000
10,000,000

1,500,000

51,000,000
2,675,000
2,675,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
1,597,492,000
3,884,800
3,884,800
3,884,800
700,000
700,000
3,184,800

1,500,000

22,558,800
4,974,200
4,974,200
4,974,200
2,974,200
2,399,200
627,000

1,772,200
575,000
575,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

380,000
380,000
380,000
380,000
180,000

180,000
200,000

2-11
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,184,800

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1) ระบบโสตทัศนู ปกรณ์ สําหรับห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 1 ชุด
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารสํานักงานผูด้ ูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสูว่ ฒั นธรรมการปฏิบตั ิราชการ
ที่ม่งุ เน้นประโยชน์สว่ นรวม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาํ การหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

200,000

120,133,500
31,830,600
31,830,600
1,830,600
116,200

1,004,600
1,004,600
1,004,600
4,600

116,200
30,000,000
30,000,000
30,000,000

4,600

90,153,700
16,200,000
16,200,000
16,200,000
16,200,000
16,200,000
108,000,000
16,200,000
22,950,000
16,200,000
52,650,000

ปรับลด

4,600

1,000,000
1,000,000
1,000,000

16,200,000
16,200,000
16,200,000
16,200,000
16,200,000
16,200,000

2-12
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการขับเคลือ่ นความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI
APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ
11) โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่นาํ้ โขง (GMS)
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
528,810,100
174,692,000
174,692,000
79,778,000

ปรับลด
2,054,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

11,956,000

1,000,000

25,000,000
247,619,500
247,619,500
36,377,000
36,377,000
6,625,000
3,750,000

1,000,000

3,750,000

54,000

54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000

2-13
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ผลผลิต : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการรณรงค์ปลุกจิตสํานึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต
2) โครงการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่ วยงานของรัฐ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก
ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล
ของหน่ วยงานของรัฐ
3. งบรายจ่ายอืน่
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
6) โครงการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานของรัฐ
7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
317,219,900
4,606,100

ปรับลด
1,000,000
30,100

4,606,100
4,606,100

30,100
30,100

4,606,100
16,112,400
16,112,400
16,112,400
12,923,400
3,189,000
296,501,400
5,360,700
5,360,700
5,360,700

30,100

105,300
105,300
105,300
84,500
20,800

864,600
35,000
35,000
35,000

291,140,700
137,884,800
10,000,000
3,135,000
2,297,100
38,818,800
837,500

829,600
829,600

8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้าง
หน่วยงานของรัฐ
9) โครงการขับเคลือ่ นการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง

2,153,400
8,523,000

14,100

10) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
เพือ่ รองรับการเป็ นเมืองที่มศี กั ยภาพเด่น เพือ่ เชื่อมโยงสู่อาเซียน

5,000,000

32,700

11) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง
12) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2,738,200
4,774,500

17,900

13) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7
และรุ่นที่ 8

48,649,000

318,000

65,400
20,500
15,000
253,700
5,400

55,700

31,200

2-14
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
8,544,570,700
7,856,131,500
7,856,131,500
7,856,131,500

ปรับลด
343,000,000
340,000,000
340,000,000
340,000,000

34,200,000
18,700,000
8,400,000

16,700,000

6) Bomb Jammer ความถี่ 20-2500 MHz ติดตัง้ บนยานพาหนะ ตัด
สัญญาณมือถือ, วิทยุและรีโมทรถยนต์
7) กล ้องตรวจจับรังสีความร้อน (Tharmal) ชนิดมือถือ ระยะปานกลาง
8) วิทยุสอ่ื สาร VHF/FM เข้ารหัส 5 วัตต์
9) เครื่องตรวจหาทุ่นระเบิด (Mine Detector)
10) โครงการบูรณาการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
11) โครงการดําเนินการด้านการข่าว

66,500,000
40,320,000
16,500,000
7,800,000
444,602,100
210,000,000

38,000,000

12) การอํานวยการบริหารจัดการและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
กอ.รมน.
14) โครงการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างความเขา้ ใจ
17) โครงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
19) การกําลังพลและการดําเนินงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน.
20) การกําลังพลและการดําเนินงาน ทบ.
21) การกําลังพลและการดําเนินงาน ทร.
22) การกําลังพลและการดําเนินงาน ทอ.
23) การกําลังพลและการดําเนินงาน กกล.ตร.จชต.
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : การป้ องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ น/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

383,000,000
190,000,000
64,922,300
661,293,000
3,751,593,000
211,008,000
159,550,000
445,144,000
190,705,000
190,705,000
190,705,000
150,918,000

57,450,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) เครื่อง x-ray แบบเคลือ่ นที่ควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ (portable
x-ray)
3) ชุดนิรภัยป้ องกันสะเก็ดระเบิด (EOD Tactical Suit)
5) โล่กนั กระสุน ปลย.ขนาด 5.56 มม.

8,700,000
6,400,000

20,160,000
8,250,000
2,600,000
37,293,600
31,500,000

28,500,000
9,738,000
18,261,500
41,632,000
1,814,000
275,000
12,725,900

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

2-15
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : การสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ที่มีคุณภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,381,499,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
1,336,499,000
752,725,900
752,725,900
752,725,900
710,385,000

ปรับลด
37,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

2-16
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
224,107,700
224,107,700
224,107,700
224,107,700
224,107,700
170,691,000

ปรับลด
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

2-17
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
758,051,700
758,051,700
718,051,700
718,051,700
718,051,700
667,052,400

ปรับลด
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

2-18
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพือ่ เป็ นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า
และนิ ทรรศการนานาชาติในประเทศไทย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าครุภณั ฑ์
(1) พัฒนาและจัดทําระบบฐานขอ้ มูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
1 ระบบ
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
890,359,200
890,359,200

ปรับลด
10,100,000
10,100,000

890,359,200
890,359,200
890,359,200
20,000,000

10,100,000
10,100,000
10,100,000

20,000,000
746,000,200

100,000

100,000

10,000,000

2-19
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การ
มหาชน)
แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ระบบโครงสร้างขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ บริหารจัดการงาน Hardware 1
ระบบ
แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : พื้นที่ท่มี ีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รบั การพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
7) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพื้นทีพ่ เิ ศษจังหวัดเลย
9) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพื้นทีพ่ เิ ศษเมืองโบราณอู่ทอง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

513,228,300
120,325,000
80,825,000
80,825,000
80,825,000
28,000,000
3,000,000

18,311,000
3,311,000
3,311,000
3,311,000
3,311,000

25,000,000
392,903,300

2,311,000

392,903,300
392,903,300
392,903,300
39,200,000
39,500,000

3,311,000
1,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
5,000,000
10,000,000

2-20
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรูร้ ูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) ค่าออกแบบศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ
6) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
7) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสํานักงานอุทยานการเรียนรู ้
8) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ
ผลผลิต : องค์ความรูใ้ หม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าครุภณั ฑ์
(1) รายการค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web TV
5) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
865,876,100
865,876,100
712,422,900
712,422,900
712,422,900
104,000,000
40,000,000
115,200,000
77,050,000
52,689,000
153,453,200
153,453,200
153,453,200
39,000,000
39,000,000
48,000,000

ปรับลด
40,897,000
40,897,000
33,602,800
33,602,800
33,602,800
20,000,000
20,000,000
6,662,700
4,199,100
2,741,000

7,294,200
7,294,200
7,294,200
897,000
897,000
6,397,200
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : การจัดตัง้ ธนาคารที่ดิน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
17,614,600
17,614,600
17,614,600
17,614,600
17,614,600
5,048,600
12,566,000

ปรับลด
17,614,600
17,614,600
17,614,600
17,614,600
17,614,600
5,048,600
12,566,000
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สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพและมาตรฐานอาชีพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าครุภณั ฑ์
(2) พัฒนาระบบฐานขอ้ มูลการให้บริการระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(3) โครงการสนับสนุนการนําร่องศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
5) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
270,742,000
270,742,000
270,742,000
270,742,000
270,742,000
60,184,000
20,000,000

ปรับลด
24,832,000
24,832,000
24,832,000
24,832,000
24,832,000

40,000,000
119,717,300

4,000,000

4,832,000
832,000

20,000,000

2-23
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : พื้นที่ท่มี ีศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รบั การ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์
(5) ครุภณั ฑ์และเครือข่าย 1 รายการ
4) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ สิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) ปรับปรุงอาคารบริการ สิง่ ปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค
(4) โครงการปรับปรุงส่วนแสดง Walking Zone
ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) ปรับปรุงภายในอาคาร/สิง่ ปลูกสร้าง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
765,028,000
649,398,000

ปรับลด
20,716,100
20,716,100

488,418,000
488,418,000
488,418,000
246,378,000
45,680,000
1,000,000
118,354,000

17,197,100
17,197,100
17,197,100

19,747,000
39,907,000
28,700,000

574,000

130,980,000
130,980,000
130,980,000
17,200,000
16,200,000

3,519,000
3,519,000
3,519,000

15,000,000
16,100
16,100
2,181,000

907,000
700,000

3,519,000
3,519,000

กระทรวงกลาโหม

3-1
กระทรวงกลาโหม
มาตรา 6 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 1,317,512,100 บาท จําแนกดังนี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : การดําเนิ นงานความร่วมมือด้านความมัน คงในกรอบอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน
2) การดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมันคงใน

กรอบอาเซียน
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ
ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้ องกันประเทศ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทมี รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าทีด นิ และสิง ก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)
(2) โครงการก่อสร้างอาคารทีพ กั อาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิง อํานวย
ความสะดวก สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื6นทีถ นนศรีสมาน (โรงงาน
สารส ้มเดิม)
งบประมาณทัง6 สิ6น
ปี 2555 ตัง6 งบประมาณ
ปี 2556 ตัง6 งบประมาณ
ปี 2557 ตัง6 งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณทีตงั ไว้
6,140,097,100
50,965,700
50,965,700
50,965,700

ปรับลด
55,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000

40,000,000
6,056,286,400
3,637,668,000
2,664,912,400
2,620,691,300
352,623,700
352,623,700
43,219,600
9,100,000
9,100,000
309,404,100
309,404,100

24,000,000

178,260,500
869,999,900
109,783,500
297,020,500
178,260,500
284,935,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,000,000
31,000,000
6,000,000
6,000,000
25,000,000
25,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

23,000,000
23,000,000

23,000,000

3-2
กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
15,144,614,800
115,536,000
115,536,000
115,536,000

ปรับลด
281,730,600
21,730,600
21,730,600
21,730,600

1) โครงการเพิมประสิทธิภาพการป้ องกันทีตัง หน่วยในพืนทีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ

32,270,600
57,688,300
14,682,514,400

15,730,600

ผลผลิต : การเตรียมกําลัง ใช้กาํ ลังและอํานวยการร่วมในการป้ องกันประเทศ และ
การรักษาความมัน คงภายในโดยกําลังกองทัพไทย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(20) ค่าเบียเลียงนักเรียนทหาร
(20.1) ค่าเบียเลียง นตท.
(21) ค่าเครืองแต่งกายตามสิทธิกาํ ลังพล
(21.2) ค่าเครืองแต่งกาย นตท.
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน
1) รายจ่ายอืนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกําลังกองทัพ
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์

11,563,704,800
6,416,478,600
6,292,266,100
883,119,200
695,869,200
695,869,200
95,681,300
67,667,100
116,863,900
24,844,200
105,324,100
105,324,100
105,324,100
105,324,100
105,324,100
4,105,511,600
2,231,840,000
1,436,899,500
887,028,100

220,000,000
50,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

(2.2.1) โครงการจัดหารถขุดตัดผสม (Recycling) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
(2.2.2) โครงการเพิมศักยภาพในการขุดเจาะบ่อนํา ตืน

81,208,000
192,198,200

40,604,000

(2.2.3) โครงการจัดหารถยนต์นงและรถยนต์
ั
ปฏิบตั กิ ารติดตัง เกราะ
ป้ องกันกระสุน
(2.2.6) โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย

184,350,000
100,000,000

8,929,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองบัญชาการกองทัพไทย
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน

6,000,000

260,000,000

5,150,000
5,150,000
4,850,000
4,850,000

8,526,200
8,526,200
8,526,200
8,526,200
8,526,200

151,473,800
111,473,800
111,473,800
111,135,000

48,049,600

13,552,400

3-3
กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
469,141,400

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(2.3) โครงการเสริมกําลังกองทัพทีผ ูกพันข้ามปี
(2.3.1) โครงการพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดต่อสือ สาร
ศรภ.
งบประมาณทัง3 สิ3น
ปี 2556 ตัง3 งบประมาณ
ปี 2557 ตัง3 งบประมาณ
2) รายจ่ายอืน เป็ นค่าทีด นิ /สิง ก่อสร้าง
(1) ค่าใช้จ่ายในการดํารงสภาพกองทัพ
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย
(1.1.3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ข้าราชการ นทพ.
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและการช่วยเหลือประชาชน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ระบบส่งกําลังและซ่อมบํารุงยานพาหนะและเครืองมือกล
2.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด นิ และสิง ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด นิ และสิง ก่อสร้างทีม รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 10 ล ้านบาท

ปรับลด
338,800

79,141,400

338,800

394,346,900
337,287,400
337,287,400
59,550,000
2,915,452,700
2,095,929,700
2,095,929,700
200,000,000
200,000,000
200,000,000
1,895,929,700
1,895,929,700
1,895,929,700

40,000,000

98,926,800 บาท
19,785,400 บาท
79,141,400 บาท
40,000,000
40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000
20,000,000
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งบประมาณทีตงั ไว้
91,597,556,300
593,004,000
593,004,000
593,004,000
376,385,000

ปรับลด
480,570,000
100,570,000
100,570,000
100,570,000

(1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยในการปฏิบตั ภิ ารกิจใน 3
จชต.
2) การปฏิบตั กิ ารด้านยุทธการ การอํานวยการและการติดตามประเมินผล

376,385,000
138,769,000

70,932,000

3) การรณรงค์สร้างจิตสํานึกการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จชต.
4) การปฏิบตั กิ ารด้านการข่าวสนับสนุน จชต.
แผนงาน : เทิดทูน พิทกั ษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์

25,000,000
52,850,000
320,000,000

6,000,000

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบตั ิตามพระราช
ประสงค์
1. งบรายจ่ายอืน
1) การจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

210,000,000
210,000,000
190,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000

ผลผลิต : การเทิดทูน ป้ องกันรวมทัง ตอบโต้และทําความเข้าใจ มิให้มีการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ์
1. งบรายจ่ายอืน
1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
3) การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมเฉลิมพระเกียรติ
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ

110,000,000
110,000,000
30,000,000
42,000,000
90,411,745,300

4,000,000
4,000,000

ผลผลิต : การเตรียมกําลังและการใช้กาํ ลังในการป้ องกันประเทศ และการรักษา
ความมัน คงภายใน โดยกําลังกองทัพบก
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนกําลังคนสาธารณสุข
(2) การบริการกําลังพล
(2.2) ค่าเบีDยเลีDยงทหาร
(2.10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจําการ
(28) การสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ
3. งบลงทุน

89,579,432,400
12,254,392,900
11,120,366,300
11,120,366,300
165,000,000
10,093,876,000
4,201,380,700
4,553,100,700
6,000,000
2,121,130,600

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทัพบก
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน
1) รายจ่ายอืนเป็ นค่าครุภณั ฑ์

70,932,000

13,068,000

10,570,000

14,000,000

2,000,000
8,000,000

2,000,000
2,000,000

361,000,000
361,000,000
39,000,000
39,000,000
39,000,000
8,000,000
30,000,000
12,000,000
18,000,000
1,000,000

214,000,000
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอืนๆ ทัวไป ผูกพัน
(2.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม
(2.1.2) โครงการย้ายกองคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
(กคย.สพ.ทบ.) เข้าทีตัง5 ปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)
งบประมาณทัง5 สิ5น
ปี 2554 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2555 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2556 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2557 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน
2) รายจ่ายอืนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) โครงการเสริมสร้างกําลังกองทัพทีผูกพันข้ามปี งบประมาณ
(1.1) โครงการทีผูกพันตามสัญญาแล ้ว
(1.1.5) โครงการจัดหา ถ.ทดแทน (ถ.เอ็ม 41) (ระยะที 1)
งบประมาณทัง5 สิ5น
ปี 2554 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2556 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2557 ตัง5 งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
11) ค่าใช้จ่ายการฝึ ก
11.12) โครงการฝึ กสงครามนอกแบบ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,567,048,900
540,145,500
314,680,000
471,172,300
805,352,800
1,435,698,300

7,063,912,100
1,440,000,000
573,774,000
3,396,008,300
1,654,129,800

งบประมาณทีตงั ไว้
2,121,130,600
2,085,380,600
2,085,380,600
1,024,862,800
1,024,862,800

ปรับลด
214,000,000
214,000,000

805,352,800

214,000,000

28,073,693,800
16,721,754,000
11,029,194,000
10,009,194,000
3,396,008,300

108,000,000

1,575,431,000
5,000,000
222,807,000
222,807,000
202,577,000
202,577,000

2,000,000

214,000,000
214,000,000
214,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
106,000,000
106,000,000
106,000,000
106,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
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งบประมาณทีตงั ไว้
36,216,788,200
805,593,200
805,593,200
805,593,200
261,504,700
261,504,700
81,583,200
11,600,000
63,595,000

ปรับลด
325,600,000
75,600,000
75,600,000
75,600,000

(1.2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล ้อ (แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ) พร้อมติดตัง< เกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

24,300,000

1,800,000

(1.2.2) เครืองช่วยเล็งสําหรับเครืองยิงลูกระเบิดและพลุสอ่ งสว่างขนาด
40 มม.
(1.2.3) รถจักรยานยนต์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 125 ซีซี
(1.2.5) เครืองเอ็กซเรย์กระเป๋ า (ขนาดเล็ก)
(1.2.11) เรือยางท้องแข็งพร้อมเครืองยนต์ตดิ ท้าย
(1.3) ระบบ/อุปกรณ์/เครืองมือสือสาร
(1.3.1) ระบบกล ้องวงจรปิ ด CCTV ชนิดไร้สาย

3,300,000
5,900,000
3,600,000
4,800,000
116,326,500
5,000,000

1,100,000

(1.3.3) เครืองรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM (Low Band) แบบ Handheld
ตราอักษร THALES

21,500,000

6,020,000

(1.3.4) เครืองรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM (Low Band) แบบ Manpack
ตราอักษร THALES
(1.3.6) ระบบตรวจจับเป้ าหมายบุคคล และยานพาหนะต้องสงสัย
(1.3.10) ระบบรับ-ส่งสัญญาณวีดโี อแบบไร้สายระยะไกล
(1.3.11) ระบบอํานวยการยุทธ (Blue Force Tracking)
3) ทร.310
3.2) ทร.3124
4) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์
4.1) ทร.110
4.1.1) ทร.1101
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ

51,000,000
2,900,000
8,400,000
7,800,000
502,259,000
402,903,000
30,329,500
30,329,500
30,329,500
35,237,221,800

19,720,000

250,000,000

ผลผลิต : การเตรียมกําลังและใช้กาํ ลังในการป้ องกันประเทศและรักษาความ
มัน คงภายในโดยกําลังกองทัพเรือ

34,572,463,300

235,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทัพเรือ
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน
1) รายจ่ายอืนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์
(1.1) ยุทโธปกรณ์สาํ หรับป้ องกันตนเอง
(1.1.3) หมวกป้ องกันกระสุน v50
(1.2) ยุทโธปกรณ์สาํ หรับป้ องกันหน่วย

56,940,000
56,940,000
1,600,000
1,600,000
10,000,000

1,900,000
3,600,000
1,600,000
45,340,000
500,000

2,900,000
8,400,000
7,800,000
5,600,000
5,600,000
13,060,000
13,060,000
13,060,000
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท าํ การและสิง ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอืน ๆ ทัวไป

(1.5) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด 80 ครอบครัว จํานวน
1 หลังพร้อมสิง อํานวยความสะดวกและระบบสาธารณู ปโภค ในพื7นที
กบพ.ของ สพ.ทร. และ อล.ทร.
5. งบรายจ่ายอืน
2) รายจ่ายอืน เป็ นค่าครุภณั ฑ์
(3) โครงการทีผ ูกพันตามมาตรา 23
(3.2) โครงการปรับปรุงเรือล่าทําลายทุ่นระเบิด ชุด ร.ล.บางระจัน จํานวน
2 ลํา
งบประมาณทัง7 สิ7น
ปี 2555 ตัง7 งบประมาณ
ปี 2556 ตัง7 งบประมาณ
ปี 2557 ตัง7 งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3.4) โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ปืน ระยะที 2 จํานวน 1 ลํา
งบประมาณทัง7 สิ7น
ปี 2556 ตัง7 งบประมาณ
ปี 2557 ตัง7 งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึ ก และศึกษา
4.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ
10) ทร.220
ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน คงกับประเทศเพือนบ้าน มิตร
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
4. งบรายจ่ายอืน
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กผสมกับต่างประเทศ

2,750,000,000
412,500,000
825,000,000
343,750,000
1,168,750,000
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

งบประมาณทีตงั ไว้
597,176,900
597,176,900
548,416,100
548,416,100
548,416,100

ปรับลด
88,500,000
88,500,000
88,500,000

88,500,000
13,760,228,300
9,588,063,400
2,894,615,000

88,500,000

88,500,000
88,500,000

146,500,000
111,500,000
111,500,000

343,750,000

41,500,000

280,000,000

70,000,000

83,290,500
83,290,500
1,258,672,900

10,000,000

559,909,200
222,714,100
106,729,900

15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000
25,000,000

15,000,000
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทัพอากาศ
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน
1) รายจ่ายอืนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) รายจ่ายอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล ้านบาท
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ
ผลผลิต : การเตรียมกําลังและใช้กาํ ลังในการป้ องกันประเทศและการรักษาความ
มัน คงภายในโดยกําลังกองทัพอากาศ
5. งบรายจ่ายอืน
1) รายจ่ายอืนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกําลังกองทัพ
(1.3) โครงการทีผูกพันตามสัญญาแล ้ว
(1.3.5) โครงการจัดหา อ.ไร้นกั บิน (ระยะที 1)
งบประมาณทัง< สิ<น
ปี 2556 ตัง< งบประมาณ
ปี 2557 ตัง< งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกําลังบํารุง และซ่อมบํารุง และผลิตเพือ
แจกจ่าย

735,000,000
147,000,000
465,000,000
123,000,000

งบประมาณทีตงั ไว้
33,619,111,000
275,771,000
275,771,000
275,771,000
275,771,000
275,771,000
33,283,945,700

ปรับลด
152,611,500
22,611,500
22,611,500
22,611,500

32,894,325,500
18,924,780,100
13,998,906,200
8,202,258,700
6,247,620,700
465,000,000

130,000,000
130,000,000

5,309,168,300

30,000,000

22,611,500
22,611,500

130,000,000

130,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3-9
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ
ผลผลิต : การวิจยั และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ดา้ นยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี
ป้ องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีป้องกันประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(2) โครงการวิจยั และพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์
(2.2) ครุภณั ฑ์โครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนําวิถี
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั และพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์
5.4) โครงการวิจยั และพัฒนาระบบจรวดหลายลํากล ้องแบบ DTI-1G ระยะที< 2
5.10) โครงการวิจยั และพัฒนายานเกราะล ้อยาง

งบประมาณทีตงั ไว้
1,334,730,900
1,334,730,900

ปรับลด
22,000,000
22,000,000

1,334,730,900
1,334,730,900
1,334,730,900
919,241,300
328,310,400
45,448,400
82,440,000

22,000,000
22,000,000
22,000,000

2,000,000
7,900,000

1,000,000

20,000,000
20,000,000
20,000,000
2,000,000

1,000,000

กระทรวงการคลัง

4-1
กระทรวงการคลัง
มาตรา 7 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 558,914,200 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
หน่ วยงานในกํากับ
3. งบรายจ่ายอืน่
4) ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานระบบ GFMIS
5) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
กระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
895,094,200
895,094,200

ปรับลด
28,500,000
28,500,000

895,094,200
551,187,000
478,500,000

28,500,000
28,500,000

30,000,000

10,000,000

18,500,000

14-2
กรมธนารักษ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมธนารักษ์
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
3. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการประเมินราคาทีด่ นิ จํานวน 30 ล ้านแปลง เพือ่ รองรับการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ....

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,593,808,800
3,593,808,800
2,926,929,400
2,450,880,000
2,431,404,400
28,467,200
37,000,000
37,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
330,975,800
211,171,600

ปรับลด
52,269,500
52,269,500
2,269,500
1,269,500
1,269,500

211,171,600

50,000,000

1,269,500

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

50,000,000
50,000,000

4-3
กรมบัญชีกลาง
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,492,969,500
1,492,969,500
1,492,969,500
222,019,500
189,138,000
3,519,000
312,474,000
312,474,000
312,474,000
43,134,000
43,134,000
269,340,000

ปรับลด
19,162,000
19,162,000
19,162,000
3,000,000
3,000,000

(3) โครงการพัฒนาระบบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

50,000,000

5,000,000

(4) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) เพือ่
รองรับการเลือกรับสิทธิสาํ หรับผูร้ บั บํานาญสมาชิก กบข.

88,720,000

5,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมบัญชีกลาง
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การบริหารและกํากับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(18) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) 35 คัน
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

3,000,000

16,162,000
16,162,000
16,162,000
6,162,000
6,162,000
10,000,000

4-4
กรมศุลกากร
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,132,494,600
55,473,500
55,473,500
55,473,500
55,473,500
55,473,500
51,973,500
51,973,500

ปรับลด
342,799,700
34,129,700
34,129,700
34,129,700
34,129,700
34,129,700

3,067,019,700
2,732,567,700
648,516,500
586,852,200
373,280,400

308,670,000
308,670,000
14,845,000
14,845,000

564,740,000
564,740,000
234,238,000
228,520,000
210,400,000

293,825,000
293,825,000
123,320,000

(2) โครงการระบบคลังขอ้ มูลการค้าของประเทศรองรับ ASEAN Trade
Repository 1 โครงการ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

18,120,000
330,502,000
189,032,000

18,120,000

170,505,000

(1) โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ปลูกสร้างประกอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง

77,452,000

27,947,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมศุลกากร
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2552 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษี ศลุ กากร
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สาํ รอง กรมศุลกากร 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

199,900,000
70,423,000
34,525,000
42,978,500
51,973,500

34,129,700
34,129,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,845,000

403,280,400 บาท

526,000,000
105,200,000
210,400,000
210,400,000

123,320,000
105,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

73,227,000

4-5
กรมศุลกากร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ปลูกสร้างประกอบสํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิง่ ปลูกสร้างประกอบ
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
390,000,000
58,500,000
144,548,000
77,452,000
109,500,000

600,000,000
90,000,000
111,580,000
239,100,000
159,320,000

377,000,000
75,400,000
141,470,000
160,130,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
111,580,000

45,280,000

141,470,000

97,278,000

141,470,000

97,278,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

4-6
กรมสรรพสามิต
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
42,292,812,100
2,167,812,100
2,167,812,100
260,235,900
219,794,900
219,794,900
47,380,000

ปรับลด
6,054,000
6,054,000
6,054,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

122,320,400
122,320,400
122,320,400
8,415,000

4,054,000
4,054,000
4,054,000

(1) รถตูห้ น่วยตรวจสอบนํา้ มันเคลือ่ นที่ พร้อมตกแต่งเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทาง
วิทยาศาสตร์ 3 คัน
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

8,415,000
60,000,000

315,000

(1) โครงการติดตัง้ มาตรวัดและคอมพิวเตอร์สอ่ื สารทางไกลมาใช้ในการ
ควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดืม่ 1 โครงการ
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

60,000,000
53,905,400
4,368,000

54,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมสรรพสามิต
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิต
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,000,000

1,886,102,300 บาท

315,000

54,000

3,685,000
300,000

(2) เครื่องกลันนํ
่ า้ มันอัตโนมัตปิ ระจํารถหน่วยตรวจสอบนํา้ มันเคลือ่ นที่ 3
เครื่อง
(3) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในยาสูบ (GC-MSD) 1 เครื่อง

5,970,000
5,040,000

540,000

(4) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในนํา้ ผลไมแ้ ละนํา้ พืชผัก 1
เครื่อง
(5) เครื่องหาจุดให้ควัน (Smoke point) ในนํา้ มัน 1 เครื่อง
(6) เครื่องกลันนํ
่ า้ มันแบบอัตโนมัตติ ามมาตรฐาน ASTM D 86 1 เครื่อง

3,980,400
1,265,000
1,660,000

200,000

(7) เครื่องกลันนํ
่ า้ มันแบบอัตโนมัติ (Micro Auto Distillation) 1 เครื่อง

1,990,000

199,000

(8) เครื่องหาปริมาณกํามะถันในนํา้ มันแบบภาคสนามประจําหน่วยตรวจสอบ
นํา้ มันเคลือ่ นที่ 3 เครื่อง

6,392,000

198,000

(9) เครื่องหาจุดวาบไฟในนํา้ มันแบบภาคสนามประจํารถหน่วยตรวจสอบ
นํา้ มันเคลือ่ นที่ 3 เครื่อง

3,390,000

330,000

(10) เครื่องหาค่าซีเทน, จุดให้ควัน, แนพทาลีน, โพลีไซคลิก อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ในนํา้ มันก๊าดและนํา้ มันดีเซล แบบภาคสนามประจํารถหน่วย
ตรวจสอบนํา้ มันเคลือ่ นที่ 3 เครื่อง

3,900,000

300,000

340,000

65,000
160,000

4-7
กรมสรรพสามิต
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(11) เครื่องหาค่าความหนืดในนํา้ มันแบบภาคสนามประจํารถหน่วย
ตรวจสอบนํา้ มันเคลือ่ นที่ 3 เครื่อง

ปรับลด

3,450,000

300,000

(12) เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟฟี่ (Gas Chromatography) วิเคราะห์หา
ปริมาณสาร Oxygenate ในนํา้ มันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง

3,500,000

300,000

(13) เครื่อง FT-IR Spettrometer สําหรับวิเคราะห์นาํ้ มันและสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอนแบบภาคสนามประจํารถหน่วยตรวจสอบนํา้ มันเคลือ่ นที่ 3
เครื่อง

5,100,000

153,000

3,900,000

300,000

(14) เครื่องหาค่าออกเทน เบนซิน อะโรเมติก โอเลฟิ น ออกซิจเิ นต ในนํา้ มัน
เบนซิน แบบภาคสนามประจํารถหน่วยตรวจสอบนํา้ มันเคลือ่ นที่ 3 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

75,168,000
30,067,200
15,033,600
15,033,600
15,033,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4-8
กรมสรรพากร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมสรรพากร
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงโครงสร้างภาษี สรรพากร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากรเพือ่ เสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศฯ
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษี สรรพากร
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาระบบบัญชีผูเ้ สียภาษีรายตัว (Taxpayer Account) 1
โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
9,069,386,600
37,000,000
37,000,000
37,000,000

ปรับลด
86,997,600
2,000,000
2,000,000
2,000,000

37,000,000
9,032,386,600
9,032,386,600
808,683,700
808,683,700
751,920,900
124,287,000
124,287,000
604,633,900

2,000,000

84,997,600
84,997,600
84,997,600
84,997,600
59,459,600
20,462,000
20,462,000
34,997,600

74,595,000

29,838,000

211,173,500

159,600

(4) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บขอ้ มูลภายนอกแบบ SAN เพือ่ ทดแทนเครื่อง
เดิม ของระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทําบัญชีผูเ้ สียภาษี (TCL) และ
ระบบเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (TIN) 1 ระบบ

54,000,000

2,000,000

(7) โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของกรมสรรพากร 1 โครงการ

48,150,000

1,000,000

26,000,000
23,000,000

2,000,000

(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

(9) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตัง้ เครื่องสํารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 500
KVA 2 ชุด
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

149,190,000
29,838,000
74,595,000
44,757,000

1,407,823,300
211,173,500
600,000,000
596,649,800

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000

4-9
กรมสรรพากร
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตัง้ เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า (Generator) ขนาด 1,400
KVA 1 โครงการ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อม
อาคารทีพ่ กั (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

102,738,100
21,000,000
8,360,700
16,614,600
56,762,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด

23,000,000
56,762,800
56,762,800

25,538,000

56,762,800

25,538,000

4,000,000

25,538,000

4-10
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,885,851,300
4,885,851,300
4,791,530,600
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

ปรับลด
9,440,000
9,440,000
1,440,000
1,440,000
1,440,000
1,440,000

1,440,000

1,440,000

(1) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยแบบเสมือนและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน
ผลผลิต : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
3. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการเพิม่ บทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships
(PPPs)

10,000,000
54,916,700
46,000,000

8,000,000
8,000,000

24,000,000

3,000,000

2) โครงการการจัดทําร่างกฎหมายลําดับรองและเตรียมความพร้อมให้กบั
หน่วยงานทีจ่ ะต้องอยู่ภายใต้บงั คับของร่างกฎหมายการให้เอกชนร่วมทุน

22,000,000

5,000,000

4-11
สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้ สาธารณะ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ทดแทนในระบบ
ฐานข ้อมูลหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR)
4. งบรายจ่ายอืน่
3) โครงการจ้างทีป่ รึกษาในการบริหารเงินกูต้ ามพระราชกําหนดให้อาํ นาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํา้ และสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. 2555
4) โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ปรับอันดับความน่าเชื่อถือ
5) โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ บริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งของประเทศระหว่างปี 2556-2563 วงเงิน 2 ล ้านล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
162,485,204,000
153,151,300
153,151,300
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

ปรับลด
5,121,400
5,121,400
5,121,400
1,621,400
1,621,400
1,621,400

20,000,000
44,900,200

1,621,400

1,621,400

3,500,000

8,197,000
3,660,000

759,000

25,951,000

2,403,000

338,000

4-12
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,027,771,400
1,027,771,400
1,027,771,400
66,750,000
66,750,000
66,750,000
66,750,000

ปรับลด
3,570,000
3,570,000
3,570,000
2,070,000
2,070,000
2,070,000

35,000,000

1,830,000

(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสือ่ สารเพือ่ ทดแทนของเดิม
4. งบรายจ่ายอืน่

28,250,000
766,781,900

240,000

1,500,000

12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้ องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และให้
ความรูค้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน รวมทัง้ ติดตามประเมินผล
โครงการ

7,961,600

1,500,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ พัฒนาระบบขอ้ มูลด้าน
การเงินของประเทศ

2,070,000

4-13
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการ
ช่วยเหลือทางการเงิน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
480,180,100

ปรับลด
5,000,000

480,180,100

5,000,000

480,180,100
480,180,100
480,180,100
480,180,100

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

กระทรวงการต่างประเทศ

5-1
กระทรวงการต่างประเทศ
มาตรา 8 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 15,500,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจัดซื้ออาคารที่ทาํ การคณะผูแ้ ทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก 1 หลัง
ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบา้ นงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบา้ นงานครัวที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ
2. งบดําเนิ นงาน
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบา้ นงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบา้ นงานครัวที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการ
ต่างประเทศ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
8,610,387,800

ปรับลด
15,500,000

8,496,437,800
7,038,950,500
1,098,993,200
1,098,993,200
1,049,500,000
1,006,000,000
1,006,000,000
585,197,800
2,019,700
2,019,700
2,019,700
1,677,700
1,677,700
61,000
61,000
872,289,500
413,982,700
59,518,900
6,500,000
18,606,800
18,606,800
4,211,400
3,226,500
3,226,500
203,000
203,000
562,900
562,900
75,679,100
75,679,100

15,500,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

55,679,100

5,000,000

10,000,000
10,000,000

69,900
69,900
69,900
69,900
67,900
67,900
2,000
2,000

5,430,100
300,000
300,000
300,000

130,100
130,100
130,100
105,000
105,000
6,000
6,000
19,100
19,100

5,000,000
5,000,000

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
มาตรา 9 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 122,817,800 บาท จําแนกดังนี
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. งบรายจ่ายอืน
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึ กอบรม/การเรียนการสอน
(Study/Training Plan) และสือ. ประสมประกอบการฝึ กอบรมหลักสูตร
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism
Professionals - MRA
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : พัฒนาการท่องเทียวและบริการ
ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเทียว
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม. รี าคาต่อหน่วยตํา. กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม.ี รี าคาต่อหน่วยตํา. กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง. ก่อสร้างอื.น
(1) ค่าปรับปรุงสิง. ก่อสร้างอื.นทีม. รี าคาต่อหน่วยตํา. กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบฐานข ้อมูลผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ริ าชการ
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม. รี าคาต่อหน่วยตํา. กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณทีตงั ไว้
1,281,209,300
176,827,500

ปรับลด
8,777,800
3,000,000

123,827,500
122,200,000

3,000,000
3,000,000

21,150,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
462,974,500
462,974,500
41,551,600
41,551,600
6,578,100
3,906,800
3,906,800
1,711,000
1,711,000
34,973,500
15,188,500
15,188,500
266,450,000

3,000,000

1,000,000
196,641,700
196,641,700
28,758,600
28,758,600
5,575,600
3,845,900
3,845,900

3,092,800
3,092,800
3,092,800
3,092,800

2,435,000
2,435,000
2,250,000
2,250,000
250,000
200,000
200,000
50,000
50,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

185,000
185,000

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

6-2
กรมพลศึกษา
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
2,812,301,300
12,240,000

ปรับลด
15,220,000
540,000

ผลผลิต : โครงการกีฬาและนันทนาการเพือแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว ไป
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

12,240,000
12,240,000
12,240,000
5,000,000
2,726,761,300

540,000
540,000
540,000

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิง1 ก่อสร้างประกอบ

2,443,845,100
121,600,600
96,299,600
96,299,600
20,000,000
1,666,281,400
1,666,281,400
1,647,850,000
77,100,000

14,680,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

15,100,000
17,819,000

3,200,000

1,480,000

6,000,000

1,480,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพลศึกษา
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิง1 ก่อสร้างประกอบทีม1 รี าคาต่อหน่วยตํา1 กว่า
10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน
5) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ1 สารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558

540,000

14,680,000

10,000,000

3,200,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000

6-3
กรมการท่องเทียว
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
2,857,437,800
1,144,147,000
304,147,000
166,147,000
166,147,000
166,147,000
166,147,000

ปรับลด
32,240,000
12,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000

(2) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสิงอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเทียวบริเวณ
สะพานข้ามแม่นาํ0 แคว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

15,000,000

1,000,000

(4) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ แนวชายหาดชะอํา และจุดชมวิวชายหาดชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 1 แห่ง

10,800,000

800,000

(6) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเทียวสวนสาธารณะอาเซียนหนองประจักษ์ศิลปาคม
(Asean Park) จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ

13,000,000
840,000,000
780,000,000
780,000,000
200,000,000
200,000,000

1,000,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตัง0 กล ้องวงจรปิ ดในแหล่งท่องเทียวสําคัญเพือรักษา
ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของตํารวจ
ท่องเทียว
แผนงาน : พัฒนาการท่องเทียวและบริการ
ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเทียว
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

200,000,000
1,652,990,800
857,063,100
54,763,900
53,837,400
32,126,100
627,215,900
627,215,900
627,215,900
610,615,900

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการท่องเทียว
แผนงาน : เพิมรายได้จากการท่องเทียวและบริการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเทียว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(5) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์จากสีแยกแขวงการทางถึงหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(นําสายไฟฟ้ าและสายโทรศัพท์ลงดิน) จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

120,000,000

2,800,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000

19,440,000
16,200,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

12,200,000
12,200,000
12,200,000
8,200,000

5,000,000

6-4
กรมการท่องเทียว
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ตน้ แม่นาํ เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 1
แห่ง
งบประมาณทัง สิน
ปี 2557 ตัง งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์หนังตะลุง-โนรา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท: าํ การและสิง: ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท: าํ การกรมการท่องเทีย: ว 1 แห่ง
งบประมาณทัง สิน
ปี 2555 ตัง งบประมาณ
ปี 2556 ตัง งบประมาณ
ปี 2557 ตัง งบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน
17) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเทีย: ว

ปรับลด

20,000,000

2,000,000

20,000,000
8,600,000
8,600,000

1,200,000

70,193,200
3,147,200

1,000,000

ผลผลิต : การอนุ ญาตการประกอบธุรกิจนํ าเทียว มัคคุเทศก์ ผูน้ ํ าเทียว และการ
ถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม:ี รี าคาต่อหน่วยตํา: กว่า 1 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน

187,105,000
2,440,000
2,440,000
2,440,000
1,240,000
1,240,000
112,500,000

3,240,000
1,240,000
1,240,000
1,240,000

5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบกระบวนงานยืน: ขออนุญาตสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application For
Film Permit)

15,000,000

2,000,000

120,000,000 บาท
20,000,000 บาท
100,000,000 บาท

20,000,000
3,000,000
8,400,000
8,600,000

4,000,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,000,000

1,240,000
1,240,000

2,000,000

6-5
สถาบันการพลศึกษา
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
2,412,954,800
2,410,487,400

ปรับลด
66,580,000
66,580,000

2,327,505,100
1,000,450,000
1,000,450,000
762,613,900
108,975,000

66,580,000
66,580,000
66,580,000
66,580,000

72,000,000

46,580,000

163,988,900
121,888,900

20,000,000

(3) ปรับปรุงพื+นทีภ ายในบริเวณทีต งั+ อาคารสํานักงานอธิการบดี ตําบลหนอง
ไม ้แดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

15,000,000

3,000,000

(4) ปรับปรุงพื+นทีเ พือ รองรับการจัดตัง+ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตําบล
ทรายมูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

14,000,000

4,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันการพลศึกษา
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง ก่อสร้างประกอบ
(1) โรงฝึ กกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชัน+ วิทยาเขตชัยภูม ิ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูม ิ 1 หลัง
งบประมาณทัง+ สิ+น
ปี 2556 ตัง+ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง+ งบประมาณ
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง ก่อสร้างอืน
(1) ค่าปรับปรุงสิง ก่อสร้างอืน ทีม รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 10 ล ้านบาท

46,580,000

90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
13,000,000

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

7-1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
มาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์และหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 560,215,400 บาท
จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
แผนงาน : เสริมสร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคม
ผลผลิต : ประชากรเป้ าหมายที่ได้รบั บริการสวัสดิการสังคม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพกั อาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : การกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(2) รถประจําตําแหน่งระดับเลขานุการรัฐมนตรี
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
มนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทาํ การ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชัน้ (ชัน้ ใต้
ดิน 5 ชัน้ ) จํานวน 1 หลัง และขนาด 6 ชัน้ (ชัน้ ใต้ดนิ 3 ชัน้ ) จํานวน 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,326,542,300
233,265,200

ปรับลด
102,404,100
30,000

233,265,200
2,200,000
2,200,000
2,200,000
600,000
1,475,515,500
626,944,600
62,845,500
62,845,500
54,688,200
1,106,000

30,000
30,000
30,000
30,000
102,374,100
724,100
724,100
724,100
724,100
108,800

1,106,000
1,550,000
1,550,000

108,800

648,640,600
173,208,100
173,208,100
9,825,100
8,250,000
1,650,000
163,383,000
155,952,000

101,650,000
101,650,000
101,650,000
1,650,000

155,952,000
878,568,500 บาท
131,870,000 บาท
10,000,000 บาท

30,000

615,300
615,300

1,650,000
1,650,000

100,000,000
100,000,000

100,000,000

7-2
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
131,395,200
155,952,000
331,904,000
117,447,300

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด

7-3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แผนงาน : ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ่มเป้ าหมาย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบา้ นงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบา้ นงานครัวที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้ องกัน
การค้ามนุ ษย์
ผลผลิต : ประชากรเป้ าหมายที่ได้รบั การป้ องกันและคุม้ ครองจากปัญหาการค้า
มนุ ษย์
3. งบลงทุน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
6,191,896,000
1,122,083,900
841,296,600
390,999,400
390,999,400
34,402,200
2,674,500
2,674,500
24,158,300
24,158,300
3,055,600
3,055,600
356,597,200

ปรับลด
19,737,700
8,985,500
8,985,500
8,985,500
8,985,500
4,774,700

42,800,000
12,000,000
3,500,000

25,500,000

3,500,000
16,652,800
16,652,800
1,800,000
1,800,000
42,000,900

186,000
186,000
4,263,000
4,263,000
325,700
325,700

4,210,800

-25,500,000
100,000

100,000
3,300,800
3,300,800
810,000
810,000

211,200

42,000,900
20,371,800
20,371,800
20,371,800
4,224,500

211,200
211,200
211,200
211,200

325,554,000

2,650,000

325,554,000
51,682,800

2,650,000
2,650,000

211,200

7-4
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : เสริมสร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคม
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รบั การเสริมสร้างความรูแ้ ละสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวที่เหมาะสม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(3) ระบบพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสําหรับเด็กในสถาบัน 2 ระบบ
ผลผลิต : ประชากรเป้ าหมายที่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าพัฒนาระบบข้อมูลชาติพนั ธุ ์ 1 ระบบ
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุม่ เพือ่ การจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ
ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
51,682,800
7,332,800
520,000
520,000
44,350,000
10,300,000

ปรับลด
2,650,000
150,000

10,300,000
4,637,784,200

2,500,000

779,781,900
14,895,100
14,895,100
10,901,100
8,848,000
7,780,000
1,850,307,600
64,056,500
64,056,500
8,816,800
3,274,500
3,274,500
446,354,400
446,354,400
430,000,000
210,194,800
520,000
520,000
520,000
360,000
360,000

150,000
150,000

2,500,000
2,500,000

7,891,000
3,256,500
3,256,500
3,256,500
3,256,500
3,256,500
3,256,500

4,274,500
1,274,500
1,274,500
1,274,500
1,274,500
1,274,500

3,000,000
3,000,000
3,000,000

360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000

7-5
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนงาน : เสริมสร้างความมัน คงของชีวิตและสังคม
ผลผลิต : เครือข่ายทีได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์
ผลผลิต : ประชากรเป้ าหมายทีได้รบั การคุม้ ครองและพัฒนาศักยภาพเพือเป็ น
ครอบครัวเข้มแข็ง
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพ# กั และค่าพาหนะ

งบประมาณทีตงั ไว้
334,047,900
299,422,900
88,778,200
48,422,800
46,889,000
46,889,000
798,000

ปรับลด
519,000
519,000
19,000
19,000
19,000
19,000

166,012,000
75,329,800
73,780,500
73,780,500
2,128,600

500,000
500,000
500,000
500,000

19,000

500,000
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สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูส้ ูงอายุ
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
แผนงาน : เสริมสร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคม
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รบั การเสริมสร้างความรูแ้ ละสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวที่เหมาะสม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาเยาวชน
ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต : ประชากรเป้ าหมายที่ได้รบั การส่งเสริมความเสมอภาคการคุม้ ครองและ
พิทกั ษ์สทิ ธิ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ
(12.12) ค่าบํารุงรักษา IT
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต : ผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั การส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผูส้ ูงอายุ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

661,617,700
7,017,700

3,554,600
554,600

7,017,700
7,017,700
7,017,700
7,017,700
2,773,000
582,532,900

554,600
554,600
554,600
554,600
554,600

3,000,000

157,263,600
75,627,100
75,627,100
75,627,100
6,726,700
10,620,000
24,281,700
11,500,000
11,500,000
11,500,000
5,900,000

1,443,800
1,443,800
1,443,800
1,443,800

133,400,100
62,568,200
51,868,200
51,868,200
16,541,800
5,000,000
1,585,500
267,587,500
68,500,000
68,500,000
68,500,000
3,389,100

739,400
739,400
739,400
739,400

639,800
804,000

111,300
111,300
111,300
111,300
111,300

500,000
500,000
239,400

705,500
705,500
705,500
705,500
705,500
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ผลผลิต : โครงการพัฒนาความมัน่ คงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการ
บ้านมัน่ คง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนทัว่ ไป:การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน 2186 ครัวเรือน
ผลผลิต : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดย
ชุมชนท้องถิ่น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พเิ ศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ตําบล
2) การแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทํากินในพื้นที่พเิ ศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ตําบล
ผลผลิต : โครงการบ้านมัน่ คงชนบทเพือ่ ผูย้ ากจนและด้อยโอกาสในชนบท
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดหาที่ดนิ 55 ตําบล

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
569,425,900
495,063,900

ปรับลด
434,000,000
434,000,000

174,933,000
174,933,000
174,933,000
174,933,000

174,933,000
174,933,000
174,933,000

55,294,000
55,294,000
55,294,000
52,294,000
3,000,000
264,836,900
264,836,900
264,836,900
264,836,900

55,294,000
55,294,000
55,294,000

174,933,000

52,294,000
3,000,000

203,773,000
203,773,000
203,773,000
203,773,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา 11 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 1,244,348,600 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,745,263,600
34,682,000
34,682,000
34,682,000
34,682,000
1,710,581,600
959,827,100
180,803,000

ปรับลด
29,804,000
4,304,000
4,304,000
4,304,000

8) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและขอ้ มูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกวางแผนการผลิต
และจัดทําZoningที่เหมาะสมโครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุม่ ภาคเหนือ
ตอนบน 1 เชียงใหม่

20,000,000

5,000,000

9) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

15,000,000

5,000,000

10) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิ
อินทรียจ์ งั หวัดอํานาจเจริญ

35,800,000

7,000,000

29,600,000
16,680,000
128,060,100
83,060,100
20,000,000

7,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : อํานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
5. งบรายจ่ายอืน่

11) โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป
จังหวัดจันทบุรี
13) โครงการพัฒนาข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2. งบรายจ่ายอืน่
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ขอ้ มูลเกษตร (War Room)

4,304,000

25,500,000
25,000,000
25,000,000

1,000,000

500,000
500,000
500,000
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กรมการข้าว
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการข้าว
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุเ์ พือ่ รองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub Center)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถยกขนาด 1 ตัน 2 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบบริหารจัดการ การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุข์ า้ ว 1 ระบบ
(2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพข้าว Q-Seed Q-Grain Q-Product (ระบบ
GAP ข้าว) 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ์ 2 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการส่งเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดสกลนคร
2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง
3) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ จี งั หวัดศรีสะเกษ
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,817,368,400
165,813,200

ปรับลด
39,982,600
12,545,000

165,813,200
121,050,000
121,050,000
121,050,000
7,800,000
500,000
31,851,200
31,851,200
22,351,200
2,000,000
2,000,000
5,118,000
3,263,000

12,545,000
3,937,000
3,937,000
3,937,000

1,855,000
12,200,000
2,200,000
10,000,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
12,912,000
2,600,000
3,634,000
6,678,000
202,040,200
186,789,000
185,289,000
185,289,000
185,289,000
10,000,000
5,000,000
19,513,000

70,000

3,900,000
37,000

1,930,000
1,930,000
950,000
200,000
200,000
250,000
180,000

500,000
300,000
200,000

980,000
980,000
980,000

6,678,000
1,300,000
1,817,000
3,561,000

5,370,000
5,370,000
5,370,000
5,370,000
5,370,000
5,000,000
370,000

1,598,000
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กรมการข้าว
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
19,513,000
19,513,000
19,513,000
19,513,000
2,274,000
13,779,500
1,423,442,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
15,000,000
2,000,000
1,370,442,000
526,835,100
513,373,600
513,373,600
36,211,700
6,000,000
95,300,000
95,300,000
75,617,900
2,575,000
2,575,000
73,042,900
5,962,900

ปรับลด
1,598,000
1,598,000
1,598,000
1,598,000

(2) เครื่องวัดปริมาณสารอาหารโดยไม่ทาํ ลายตัวอย่างโดยเทคนิค NIR 4
เครื่อง

14,000,000

700,000

(3) ตูป้ ลูกพืชควบคุมสภาพแวดล ้อมพร้อมอุปกรณ์ (Outdoor Phytotron)
2 ชุด
(4) เครื่อง Spectroradiometer 2 เครื่อง
(5) เครื่องวัดปริมาณธาตุอาหาร (ICP-OES) 3 เครื่อง
(6) เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน 3 เครื่อง

14,000,000
8,000,000
9,000,000
3,960,000

1,100,000

(7) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ (Gas Chromatography)
พร้อม Detector FPD และ ECD 3 เครื่อง
(8) เครื่องเตรียมตัวอย่าง 1 เครื่อง

9,630,000
3,490,000

450,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุการเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

200,000
1,398,000

20,469,600
7,650,000
7,650,000
7,650,000
7,650,000
7,500,000
150,000

12,819,600
7,365,000
7,365,000
7,365,000
6,922,000
443,000

5,454,600
5,454,600
4,234,600
134,600
134,600
4,100,000
300,000

400,000
450,000
300,000

150,000

8-4
กรมการข้าว
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(9) กล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน 1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,000,000
19,682,100
9,745,300
9,745,300
3,721,800

ปรับลด
250,000

1,220,000
655,500
655,500
307,500

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

3,721,800
2,215,000

307,500

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

2,215,000

257,000

257,000

8-5
กรมชลประทาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมชลประทาน
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : การจัดการนํ้ าชลประทาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งนํ้ าและเพิม่ พื้นที่ชลประทาน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(20) ระบบส่งนํา้ และอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุม่ นํา้
ลํากว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร
(32) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ จังหวัด
มุกดาหาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(34) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบา้ นตานาด จังหวัด
อุทยั ธานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(44) ประตูระบายนํา้ หัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการประตูระบายนํา้ พระอาจารย์จอ่ื (ลําเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(45) สถานีสูบนํา้ พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้าน
โพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

160,000,000
32,000,000
85,500,000
42,500,000

135,000,000
20,250,000
57,375,000
57,375,000

359,374,000
71,874,800
106,913,600
180,585,600

360,500,000
72,100,000
107,098,500
181,301,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
40,047,149,100
39,927,659,100
16,594,119,600
991,713,200
388,857,500
11,595,702,900
9,577,126,600
9,577,126,600
9,481,671,600
6,552,844,000

ปรับลด
702,537,000
702,537,000
1,069,100
1,069,100
1,069,100
125,670,600
125,670,600
125,670,600
125,670,600

75,000,000

5,000,000

85,500,000

25,500,000

57,375,000

330,000

106,913,600

83,896,900

107,098,500

10,943,700

125,670,600

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

8-6
กรมชลประทาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : การป้ องกันและบรรเทาภัยจากนํ้ า
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(20) ระบบระบายนํา้ ลุม่ นํา้ ห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ
จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาลุ่มนํ้ าตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ระบบสูบนํา้ และระบบส่งนํา้ MC1 พร้อมอาคารประกอบ
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการเขื่อนทดนํ้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) เขือ่ นทดนํา้ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

160,000,000
24,000,000
40,800,000
40,000,000
55,200,000

913,780,800
73,543,800
70,172,400
70,172,400
699,892,200

1,088,876,200
173,212,500
154,257,000
205,676,800
379,439,900

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,698,290,600
3,172,805,600
3,172,805,600
3,127,805,600
3,000,025,600

ปรับลด
13,600,000
13,600,000
13,600,000
13,600,000

40,000,000

13,600,000

297,081,900
278,729,800
278,729,800
278,729,800
134,332,400
74,332,400
70,172,400

38,086,200
38,086,200
38,086,200
38,086,200

1,352,011,500
1,343,853,300
1,343,853,300
1,343,853,300
991,825,400
380,314,700
379,439,900

203,820,500
203,820,500
203,820,500
203,820,500

13,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

38,086,200
38,086,200
35,086,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

203,820,500
132,220,800
132,220,800

8-7
กรมชลประทาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) ระบบส่งนํา้ สายใหญ่ฝงั ่ ขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1
(2.2) จ้างเหมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) คลองส่งนํา้ และคลองระบายนํา้ พร้อมอาคารประกอบฝัง่ ขวา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการอ่างเก็บนํ้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) เขือ่ นหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการอ่างเก็บนํ้ าห้วยนํ้ ารีอนั เนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

176,290,000 บาท

1,990,766,000
398,153,200
285,223,700
423,037,200
423,037,200
461,314,700

473,000,000
94,600,000
150,550,000
227,850,000

1,297,300,000
195,000,000
220,540,800
496,216,800
385,542,400

293,010,700
285,223,700

71,599,700

452,281,800
441,855,100
441,855,100
441,855,100
156,855,100
156,855,100
150,550,000

65,064,100
65,064,100
65,064,100
65,064,100

783,928,300
758,288,600
758,288,600
758,288,600
557,510,000
508,676,800
496,216,800

168,713,700
168,713,700
168,713,700
168,713,700

247,854,100
239,487,500
239,487,500

86,512,800
86,512,800
86,512,800

70,195,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

65,064,100
65,064,100
61,459,000

บาท
บาท
บาท
บาท

168,713,700
168,713,700
165,405,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8-8
กรมชลประทาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) เขือ่ นหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งนํา้
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
239,487,500
214,371,500
214,371,500
209,517,500
1,193,119,500
180,000,000
127,500,000
209,517,500
249,312,700
426,789,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
86,512,800
86,512,800
86,512,800
84,512,800

8-9
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสาํ นักงาน
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,175,331,600
13,655,000

ปรับลด
2,154,000
944,000

13,655,000
13,488,000
13,488,000
13,488,000
4,309,800
1,663,800
1,161,676,600
245,153,800
70,414,700
70,414,700
70,414,700
9,574,000
31,961,800
4,881,800
4,881,800
4,881,800
2,310,000
2,310,000

944,000
944,000
944,000
944,000
861,000
83,000

1,210,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000

310,000
310,000
310,000
310,000
310,000
310,000
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งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,703,112,700
137,250,000
137,250,000
72,330,000
72,330,000
40,830,000
21,030,000
11,030,000

ปรับลด
57,700,000
7,241,700
7,241,700
4,241,700
4,241,700
2,197,700

(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงระยะที่ 3 1 ระบบ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

10,000,000
17,000,000

500,000

(1) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด LC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) เครื่องผลิตไอนํา้ 1 เครื่อง
(2) เครื่องนึ่ง ปิ้ ง ย่าง 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

17,000,000
2,800,000
1,500,000
1,300,000
31,500,000
8,000,000
8,000,000
23,500,000
3,500,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมประมง
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาภาคการประมงสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบคอมพิวเตอร์สาํ หรับออกใบรับรองสุขอนามัย 1 ระบบ

(2) ระบบเพาะเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามปลอดเชื้อ (Biosecurity production
system) 1 ระบบ
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

20,000,000
6,000,000
6,000,000
1,269,226,500
1,261,987,800
470,813,300
447,791,700
447,791,700
3,704,200
10,600,000
10,600,000
9,400,000
1,000,000
1,000,000
8,400,000

1,030,000
530,000

1,003,000
1,003,000
164,700
88,000
76,700

2,044,000
520,000
520,000
1,524,000
224,000

1,300,000

3,000,000
3,000,000

3,041,000
3,031,800
400,000
400,000
400,000
400,000

631,800
631,800
553,800
59,000
59,000
494,800
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 1
เครื่อง
(3) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(15) วัสดุการเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : สินค้าประมงได้รบั การพัฒนาและส่งเสริม
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจประมงของเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสํารวจ
ประมงมหิดล
3) ค่าใช้จ่ายเพิม่ ศักยภาพปลาสวยงามและพรรณไมน้ าํ้ เพือ่ การแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพือ่ สร้างฐาน
รายได้อย่างยัง่ ยืน
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจปลาเข็งยักษ์ครบวงจร
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านนํา้ .
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,200,000

ปรับลด
70,000

3,200,000
4,000,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
58,000,000
8,000,000
7,238,700
4,803,700
4,803,700
4,803,700
155,200
155,200
29,258,000
29,258,000
29,258,000
29,258,000
29,258,000
2,000,000
240,000
1,327,000
19,960,000
1,075,330,300
590,859,300
116,128,000

45,078,000
45,000,000
45,000,000

27,128,000

10,000,000

25,000,000

5,000,000

40,000,000
10,000,000
4,000,000
385,871,000

23,000,000

188,800
236,000

78,000
78,000
78,000

2,000,000
2,000,000

9,200
9,200
9,200
9,200
9,200
9,200

1,270,000
1,270,000
1,270,000
1,270,000
1,270,000
200,000
12,000
66,000
992,000

5,000,000
2,000,000

78,000
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ํ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

1,200,000
1,115,497,900
1,115,497,900
25,920,300
25,920,300
13,507,200
11,640,000
8,640,000

(3) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 19 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า แบบ
4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ 1 ลํา
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 201 1 ลํา

1,900,000
1,867,200
1,867,200

ปรับลด
78,000
78,000
78,000
78,000

78,000

1,069,300
1,069,300
1,069,300
1,069,300
1,069,300
959,200
847,200

112,000
110,100
110,100
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กรมปศุสตั ว์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมปศุสตั ว์
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านปศุสตั ว์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)
1 ระบบ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องบดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้ อนข้ามระบบแม่เหล็ก 4 เครื่อง
(3) เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟแมสสเปคโตร
มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
(5) ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,385,761,500
106,054,700

ปรับลด
61,121,400
2,954,100

106,054,700
30,319,600
30,319,600
29,810,100
23,429,600

2,954,100
2,954,100
2,954,100
2,954,100

23,429,600
6,380,500
5,180,500
1,351,068,900
1,343,787,400
829,285,500
789,754,700
789,754,700
34,000,000
7,953,100
258,931,500
17,620,000
35,847,400
35,847,400
35,847,400
35,847,400
11,048,000
7,699,400

2,591,400

2,591,400

362,700
362,700

19,000,700
19,000,700
18,000,000
18,000,000
18,000,000
2,000,000
500,000
15,400,000
100,000

1,000,700
1,000,700
1,000,700
1,000,700
501,900
299,400

4,000,000

99,400

2,600,000
93,194,900
93,194,900
93,194,900
93,194,900
93,194,900
44,465,200
1,815,000

100,000

9,030,000
9,030,000
9,030,000
9,030,000
9,030,000
6,887,800
90,700
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กรมปศุสตั ว์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(7) วัสดุเวชภัณฑ์
(8) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(9) วัสดุการเกษตร
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทําระบบ Biogas ในฟาร์มสุกร 14 ฟาร์ม
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสตั ว์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(18) วัสดุก่อสร้าง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
12,461,000
6,789,200
21,968,500
57,589,000
57,589,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
3,777,854,000
1,293,295,600
487,490,900
465,070,700
465,070,700
12,719,300
16,617,400
16,617,400
16,617,400
2,280,000
2,280,000
8,241,900
6,341,900
2,173,146,900
471,644,500
436,178,900
436,178,900
20,130,700
17,321,000
17,321,000
16,469,600
16,139,600
14,339,600
274,051,500
134,516,100
131,998,700
131,998,700
4,122,500

ปรับลด
623,000
339,400
1,089,100

26,500,000
26,500,000
26,500,000
26,500,000
26,500,000

3,636,600
1,435,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

435,000
435,000
435,000
180,000
180,000
255,000
255,000

1,801,600
600,000
600,000
600,000
600,000

1,201,600
1,201,600
1,201,600
1,201,600
1,201,600

400,000
400,000
400,000
400,000
400,000

8-15
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : การปฏิบตั ิการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(3) ใบพัด Downty 1 ชุด
(6) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน 1 รายการ
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(4) เครื่องช่วยเดินอากาศ DME 1 เครื่อง
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar 1 ชุด
(13) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บน แบบคลืน่ สัน้ (Microwave Profiling
Radiometer) (ผูกพัน 57) 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารสํานักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,531,912,900
1,531,912,900
1,531,912,900
813,810,000
813,810,000
749,810,000
314,002,400
4,500,000
167,994,400
428,395,400
4,642,600
2,200,000
4,500,000

ปรับลด
35,420,000
35,420,000
35,420,000
35,420,000
35,420,000
3,420,000

4,200,000

420,000

64,000,000
64,000,000
64,000,000

32,000,000

2,500,000
500,000
2,000,000
920,000
129,300
70,700
300,000

28,000,000 บาท
4,200,000 บาท
23,800,000 บาท

64,000,000 บาท
64,000,000 บาท

32,000,000
32,000,000

8-16
กรมพัฒนาที่ดิน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุการเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและนํ้ าได้รบั การพัฒนา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,258,176,800
54,015,000
54,015,000
54,015,000
54,015,000
54,015,000
6,602,500
139,500,000
139,500,000
139,500,000
139,500,000
139,500,000
139,500,000
139,500,000
214,275,000
214,275,000
214,275,000
214,275,000
214,275,000
30,000,000
182,250,000
2,834,219,900
270,645,400
173,917,000
173,917,000
173,917,000
146,064,900
146,064,900
2,290,044,700
821,852,500
821,852,500
821,852,500
799,662,100
799,662,100

ปรับลด
99,346,600
5,001,600
5,001,600
5,001,600
5,001,600
5,001,600
5,001,600

28,345,000
28,345,000
28,345,000
28,345,000
28,345,000
28,345,000
28,345,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
30,000,000
15,000,000

21,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
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กรมวิชาการเกษตร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมวิชาการเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(8) เครื่องปริมาณธาตุอาหารในใบ 1 เครื่อง
(9) เครื่องตรวจคุณภาพแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง
(10) เครื่องเจาะฟิ ลม์ พลาสติกด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง
(11) เครื่องตรวจสอบคุณภาพฟิ ลม์ พลาสติก 1 เครื่อง
(12) ตูส้ นิ ค้าขนส่งทางเรือ/ทางบก 1 ตู ้
(13) ระบบฆ่าเชื้อในตูส้ นิ ค้า/ห้องเย็น 1 ชุด
(14) ระบบห้องสะอาด 2 ชุด
(15) ระบบลดอุณหภูมสิ นิ ค้า 1 ชุด
(16) เครื่องอบฟลูอดิ เบดแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง
(17) เครื่องห่อหุม้ ตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation 1 เครื่อง
(18) เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของบรรจุภณั ฑ์ 1 เครื่อง
(19) เครื่องทดสอบแรงดันของท่อยาง
(20) ตูอ้ บในการทดสอบความอ่อนตัวของยาง 1 ตู ้
(21) เครื่องแยกขนาด DNA และ RNA อัตโนมัติ 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,082,438,800
1,394,131,400
638,861,500
365,117,800
365,117,800
365,117,800
110,500,000
273,743,700
273,743,700
235,360,200
25,940,000
25,940,000
180,475,000
31,725,000
6,000,000
3,000,000
1,500,000
5,000,000
4,000,000
1,500,000
3,000,000
1,000,000
1,500,000
1,300,000
1,950,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
38,383,500
25,084,000
25,084,000
34,415,600
34,415,600
34,415,600
34,415,600
34,415,600

ปรับลด
38,249,000
28,140,000
28,140,000
14,732,500
14,732,500
14,732,500
14,732,500

13,407,500
13,407,500
13,207,500
287,500
287,500
12,920,000
4,620,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,500,000
500,000
500,000
150,000
300,000
200,000
450,000
600,000
200,000
400,000

200,000
200,000
200,000

961,500
961,500
961,500
961,500
961,500

8-18
กรมวิชาการเกษตร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุการเกษตร
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : ผลงานวิจยั ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) 1
เครื่อง
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและคาร์บอนแบบอัตโนมัติดว้ ยเทคนิค
combustion (Truspec-CN) 1 เครื่อง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific
Coconut Community : APCC)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
546,000
2,507,700
15,561,300
615,700
2,566,051,800
1,945,154,800
35,521,200
35,521,200
21,230,000
21,230,000
1,430,000

ปรับลด
27,300
125,400
778,000
30,800

9,147,500
9,147,500
3,880,000
3,880,000
2,080,000
2,080,000
80,000

3,800,000

1,500,000

3,000,000
14,291,200
14,291,200
14,291,200
14,185,200
14,185,200

500,000

1,800,000
1,800,000
1,800,000

5,267,500
5,267,500

900,000

163,000

4) ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมประเทศผูผ้ ลิตยางธรรมชาติ (The Association of
Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)

2,500,000

135,000

5) ค่าบํารุงสภาวิจยั และพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber
Research and Development Board : IRRDB)
6) ค่าบํารุงองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)

900,000
4,900,000

187,800
4,746,000

7) ค่าบํารุงกลุม่ ที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจยั การเกษตรระหว่างประเทศ
(Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)

4,000,000

35,700

8-19
กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าโล่และเงินรางวัล
(13) วัสดุการเกษตร
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,460,316,500
47,338,000

ปรับลด
28,905,000
823,600

31,951,000
23,451,000
23,451,000
23,451,000
1,850,000
962,725,200
960,495,500
907,178,500
907,178,500
907,178,500
131,861,700
6,380,000
6,473,900
207,812,800
41,811,200
41,811,200
30,472,600
30,472,600
30,472,600
8,226,400
4,238,882,100
4,228,644,100
92,631,800
92,631,800
68,167,000
30,796,800
30,796,800

823,600
823,600
823,600
823,600
823,600

24,176,400
24,176,400
24,176,400
24,176,400
24,176,400
11,680,000
2,175,000
1,647,400
8,674,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

1,905,000
1,905,000
1,905,000
1,905,000
1,905,000
1,905,000
1,905,000
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพให้สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ และส่งเสริม
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
5) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพือ่ ชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหาร
จัดการลําไยปี 2548
5. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,215,903,900
44,092,300
44,092,300
6,992,600
6,992,600
6,992,600
6,368,800
32,996,200
32,996,200

ปรับลด
104,129,000
2,923,000
2,923,000
1,273,700
1,273,700
1,273,700

8,995,000
3,033,108,300
2,850,760,500
320,287,300
320,287,300
8,000,000

1,649,300

275,661,800
120,671,900
110,000,000

1,273,700

1,649,300
1,649,300

101,206,000
101,206,000
75,000,000
75,000,000
3,000,000

72,000,000

26,206,000
26,206,000
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กรมหม่อนไหม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมหม่อนไหม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(3) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด 1 ชุด
2. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมวิชาการไหมอนุภมู ภิ าคลุม่ นํา้ โขง
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด 1 ชุด

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
533,546,200
23,630,800
23,630,800
9,411,200
9,411,200
9,411,200
630,000
630,000
4,675,000
2,275,000
1,400,000
14,219,600
10,000,000
504,368,100
490,127,600
11,460,000
11,460,000
11,460,000
11,460,000
10,060,000
1,400,000

ปรับลด
3,000,000
2,097,500
2,097,500
97,500
97,500
97,500
10,000
10,000
87,500
72,500
15,000

2,000,000
2,000,000

902,500
902,500
902,500
902,500
902,500
902,500
887,500
15,000

8-22
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทํากิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการการเพิม่ พื้นที่ชลประทาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,733,665,900
1,587,278,600
180,838,200
144,385,400
144,365,400
144,365,400
97,561,500
36,452,800
36,452,800
36,312,800
5,657,600
5,657,600
4,627,100
4,627,100
11,053,100
11,053,100
2,317,400
2,317,400
12,657,600
12,657,600
46,164,100
46,164,100
46,164,100
46,164,100
46,164,100
19,670,000
19,670,000
26,494,100
26,494,100

ปรับลด
20,000,000
9,975,200
9,975,200
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

4,975,200
4,975,200
4,975,200
752,300
752,300
177,700
177,700
2,187,200
2,187,200
347,700
347,700
1,510,300
1,510,300

10,024,800
10,024,800
10,024,800
10,024,800
10,024,800
4,777,900
4,777,900
5,246,900
5,246,900
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สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรองรับ
อาเซียน
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ภาษาเพือ่ นบา้ นของบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
3. งบรายจ่ายอืน่
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
4. งบรายจ่ายอืน่
5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ งเพือ่ แก้ไขปัญหาในการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพือ่
พัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
301,441,400
43,743,100

ปรับลด
10,000,000
3,000,000

40,743,100
12,993,100
12,993,100
10,418,800
10,418,800
10,418,800
22,750,000

3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

2,000,000

2,150,000

1,000,000

1,000,000
50,009,200
50,009,200
29,129,200
7,476,600
194,312,000
79,456,300
34,835,600
3,452,600
71,335,500
23,432,900

1,000,000

1,000,000
1,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,000,000
3,000,000

8,000,000

2,000,000

7,000,000

1,000,000

8-24
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ประเมินผลโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
3. งบรายจ่ายอืน่
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาศักยภาพความเป็ นไปได้ทางธุรกิจและ
Positioning สินค้าเกษตรที่สาํ คัญ
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรและ
ความคุม้ ค่าในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ทดแทนสินค้าเกษตรดัง้ เดิม
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
583,188,500
17,576,800
17,576,800
17,576,800
16,576,800
1,000,000
558,459,400
313,008,700
32,343,900

ปรับลด
8,000,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000

4,374,100

4,374,100

3,750,000
7,522,400
5,659,200

1,200,000

5,459,200

625,900

800,000
1,000,000

6,200,000
5,574,100
5,574,100

625,900
625,900

8-25
สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
198,835,200

ปรับลด
4,000,000

198,835,200

4,000,000

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนา
ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง

198,835,200
198,835,200
198,835,200
79,139,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000

(2) ค่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 6
ทรัพยากรนํา้

43,420,000

2,000,000

(3) ค่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 7
ทรัพยากรดิน

33,400,000

2,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

4,000,000

กระทรวงคมนาคม

9-1
กระทรวงคมนาคม
มาตรา 12 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ปรับลดลงเป็ นจานวน 1,297,690,200 บาท จาแนกดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณที่ตง้ั ไว้
กรม : สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
460,772,700
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49,426,000
ผลผลิต : บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการอิเล็กทรอนิ กส์ดา้ น
โครงสร้างพี้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
37,000,000
1. งบลงทุน
37,000,000
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
37,000,000
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
37,000,000
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
37,000,000
(1) โครงการจัดหา Thailand Connectivity Map ซึง่ แสดงโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบตั กิ ารเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ปี 2558
และเชือ่ มโยงชุดข้อมูล Transport FGDS พร้อมติดตัง้ 1 ระบบ
37,000,000
งบประมาณทัง้ สิ้น
20,000,000 บาท
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
4,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
16,000,000 บาท
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
411,346,700
ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
181,888,400
5. งบรายจ่ายอืน่
23,800,000
2) โครงการศึกษาเพือ่ จัดทาหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญญารับขนของ

ปรับลด
8,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

ระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย และพิจารณาความเหมาะสมในการเข้า
เป็ นภาคีอนุสญั ญสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาการรับขนของระหว่างประเทศทัง้ หมด
หรือบางส่วนทางทะเล

5,000,000

5,000,000

9-2
กรมเจ้าท่า
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมเจ้าท่า
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุ นระบบโลจิสติกส์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อมใน
รายละเอียด โครงการก่อสร้างเขือ่ นยกระดับในแม่นาํ้ เจ้าพระยาและน่านเพือ่
การเดินเรือ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํ้ า
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(27) ค่าก่อสร้างปรับปรุงเขือ่ นกันทรายและคลืน่ ร่องนํา้ ปัตตานี จ.ปัตตานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(31) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังบริเวณแม่นาํ้ ป่ าสัก หมูท่ ่ี 1 (บ้านท่าแห)
ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(32) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง แม่นาํ้ ลี้ ต.เหล่ายาว และ ต.ศรีเตี้ย อ.
บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ้ าและพาณิ ชยนาวี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์

239,010,000
35,851,500
44,000,000
76,000,000
83,158,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,375,297,900
4,268,753,900
466,126,000
466,126,000
466,126,000
466,126,000
128,605,000

ปรับลด
142,630,000
110,965,500
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

76,000,000

20,000,000

2,810,951,800
2,480,093,900
2,480,093,900
2,273,429,900
2,130,429,900
52,000,000

33,095,000
33,095,000
33,095,000
33,095,000

50,056,000

5,390,000

41,600,000

8,455,000

829,904,000
333,163,900
333,163,900
101,253,900

53,870,500
51,870,500
51,870,500
1,630,000

20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

33,095,000
19,250,000

65,000,000 บาท
13,000,000 บาท
52,000,000 บาท

62,570,000 บาท
12,514,000 บาท
50,056,000 บาท

52,000,000 บาท
10,400,000 บาท
41,600,000 บาท

9-3
กรมเจ้าท่า
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
54,144,900

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(2) ค่าพัฒนาระบบการใหบ้ ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-SERVICE)
(3) ค่าจัดหาระบบสํารองข ้อมูลนอกสํานักงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(2) ค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝัง่ อ่าวไทยตอนบน (VTS
ระยะที่ 2)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการติดตัง้ สถานีตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่วยการเดินเรือ
DGPS บริเวณอ่าวไทยตอนบน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจัดหาระบบติดตามเรือสินค้าและเรือโดยสารในเขตท่าเรือเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจัดหาระบบสือ่ สารและสร้างเครือข่ายเพือ่ พัฒนาระบบวงจรปิ ดเพิม่ เติม
แม่นาํ้ เจ้าพระยา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือและ
กฎหมายว่าด้วยเรือไทย
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

340,000,000
51,000,000
103,000,000
32,000,000
154,000,000

80,000,000
16,000,000
52,000,000
12,000,000

90,000,000
18,000,000
51,500,000
20,500,000

ปรับลด
1,630,000

13,705,900

290,000

36,971,000
231,910,000
161,640,000

1,340,000

50,240,500

32,000,000

20,000,000

52,000,000

20,740,500

51,500,000

2,000,000

24,000,000

7,500,000

16,929,200

2,000,000

15,000,000
161,772,100
69,082,100
60,280,100
60,280,100

2,000,000

50,240,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

9-4
กรมเจ้าท่า
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
37,009,100
106,544,000
106,544,000
106,544,000
106,544,000
106,544,000
106,544,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ ยม บริเวณเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น
อ.วังชิ้น จ.แพร่
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดตะโหนด
นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด
4,000,000

31,664,500
31,664,500
31,664,500
31,664,500
31,664,500
31,664,500

54,544,000

24,380,000

52,000,000

7,284,500

68,180,000 บาท
13,636,000 บาท
54,544,000 บาท

ต.
65,000,000 บาท
13,000,000 บาท
52,000,000 บาท

9-5
กรมการขนส่งทางบก
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการขนส่งทางบก
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการ
เปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางถนน
รองรับการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ตําบลไมเ้ ค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
1 แห่ง
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุ ญาตขับรถและผูป้ ระจํารถ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารทีพ่ กั ข ้าราชการ ขนาด 24 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ ตําบล
อ่าวน้อย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม
สิง่ ก่อสร้างประกอบ ตําบลบางกุง้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ทดแทน) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,692,478,900
34,245,000

ปรับลด
18,000,000
3,000,000

34,245,000
34,245,000

3,000,000
3,000,000

34,245,000
2,658,233,900
647,279,800
90,000,000
90,000,000
90,000,000
57,000,000

3,000,000

15,000,000
3,290,000
3,290,000
3,290,000
3,290,000

48,000,000

3,290,000

1,403,153,200
321,818,900
321,818,900
154,980,000
35,720,000

11,634,500
11,634,500
11,634,500
11,634,500

14,400,000

361,000

51,200,000

11,273,500

44,000,000

11,273,500

3,290,000

12,000,000 บาท
48,000,000 บาท

361,000

18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท

80,000,000
16,000,000
44,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9-6
กรมการขนส่งทางบก
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
16,466,100
16,466,100
16,466,100
16,466,100
16,466,100

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งสาขา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) สํานักงานขนส่งสาขา ตําบลท่าตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1
แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

16,466,100
30,175,500
6,035,100
2,586,500
5,087,800
16,466,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
75,500
75,500
75,500
75,500
75,500

75,500

9-7
กรมการบินพลเรือน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการบินพลเรือน
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(4) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(3) ระบบ Digital CCTV จํานวน 28 กล ้อง 1 ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานลําปาง 1
แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่

3,550,900
561,000
1,153,200
1,377,000
459,700

(9) งานก่อสร้างทางขับและขยายลานจอดเครื่องบิน ทีท่ ่าอากาศยานตรัง 1
แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

236,500,000
37,500,000
84,375,000
85,400,000
29,225,000

94,800,000
19,000,000
45,500,000
30,300,000

ปรับลด
63,060,200
63,060,200
55,790,000
55,790,000
55,790,000
5,000,000

1,377,000

452,000

492,824,600

50,338,000

110,000,000

8,000,000

85,400,000

21,000,000

45,500,000

4,500,000

2,000,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000

50,790,000
452,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ค่าซ่อมบํารุงทางวิง่ ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ถนนภายในท่าอากาศยาน
ตามวาระ ท่าอากาศยาน 2 แห่ง
(6) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบอืน่ ๆ ทีท่ ่า
อากาศยานลําปาง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,773,053,100
1,675,053,100
1,306,381,500
1,004,350,000
1,004,350,000
462,248,400
362,948,400
20,100,000
58,600,000
20,600,000
8,000,000
542,101,600
2,277,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

9-8
กรมการบินพลเรือน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณที่ตง้ั ไว้
(10) งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังเดิม พร้อมติดตัง้
สะพานเทียบเครื่องบิน 1 ชุด ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 แห่ง
81,333,000
งบประมาณทัง้ สิ้น
269,500,000 บาท
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
55,000,000 บาท
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
81,333,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
133,167,000 บาท
ผลผลิต : การกํากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
368,671,600
3. งบลงทุน
89,681,000
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
89,681,000
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
50,681,000
26,548,000
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(2) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
1 ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่

ปรับลด
16,838,000

7,270,200
2,270,200
2,270,200
1,060,200
1,060,200

9,700,000
39,000,000
39,000,000

1,210,000

39,000,000

1,210,000

77,947,500

5,000,000

4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาโครงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สําหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศ
ไทย

23,000,000

10,000

5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาโครงการศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาและเพิม่
การใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมภิ าค

22,000,000

4,990,000

(1) ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) ณ ทีต่ งั้ ประเทศไทย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่

60,000,000
12,000,000
39,000,000
9,000,000

1,060,200

1,210,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9-9
กรมทางหลวง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทางหลวง
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(8) สาย อ.สีค้ วิ - ชัยภูมิ ตอน อ.สีค้ วิ - บ.หนองบัวโคก จ.นครราชสีมา 60
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

(9) สาย อ.สีค้ วิ - อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท จ.บุรรี มั ย์ จ.
สุรนิ ทร์ 64 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายพังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) จ.พังงา จ.กระบี่
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

1,474,000,000
23,906,000
93,150,000
376,414,000

1,696,000,000
26,563,000
53,125,000
554,080,000
1,062,232,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
53,179,154,000
6,840,181,000

ปรับลด
640,000,000
400,000,700

4,601,376,000
4,601,376,000
4,601,376,000
4,601,376,000
4,601,376,000

310,000,700
310,000,700
310,000,700
310,000,700

376,414,000

55,000,000

554,080,000

50,000,000

270,959,000

35,000,000

240,675,000

45,000,700

310,000,700

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30

(12) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) จ.
ชลบุรี 30.6 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น

980,000,000
12,396,000
37,187,000
270,959,000
416,500,000
242,958,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

678,000,000 บาท

9-10
กรมทางหลวง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณที่ตง้ั ไว้
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
13,282,000 บาท
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
39,843,000 บาท
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
240,675,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
384,200,000 บาท
(13) สายนครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิงพระ จ.สงขลา 32
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(25) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร 16 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(27) สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 จ.แพร่ 16.825 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุ นการขนส่งแบบต่อเนื่ อง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(4) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน 2 จ.สระแก้ว 17.516 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

1,143,000,000
15,937,000
47,813,000
318,907,000
506,896,000
253,447,000
490,000,000
98,000,000
126,955,000
265,045,000
548,661,000
110,000,000
127,753,000
310,908,000

547,589,000
82,500,000
116,875,000
251,246,000
96,968,000

ปรับลด

318,907,000

80,000,000

126,955,000

20,000,000

127,753,000

25,000,000

1,772,020,000
1,772,020,000
1,772,020,000
1,772,020,000
1,772,020,000
251,246,000

70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,000,000
20,000,000

9-11
กรมทางหลวง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(12) สายทางเลีย่ งเมืองสตูล จ.สตูล 10.517 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2552 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(2) สายหนองคาย - อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 25.108 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(4) สายทางเลีย่ งเมืองพิษณุโลก (ด้านใต้) จ.พิษณุโลก 21.85 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(6) สายปทุมธานี - อ.สามโคก - อ.เสนา ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 15
กม.

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
91,177,000
306,477,000
87,399,000
105,106,000
22,795,000
91,177,000

698,720,000
140,000,000
187,525,000
371,195,000

1,196,793,000
240,000,000
320,998,000
635,795,000

ปรับลด
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
296,785,000
296,785,000
296,785,000
296,785,000
291,378,000
187,525,000

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

46,338,973,000
12,550,738,200
10,824,201,800
10,824,201,800
94,287,700
857,600
857,600
2,969,000
2,969,000
10,729,914,100
9,352,720,000
320,998,000

239,999,300
172,123,300
155,023,300
155,023,300
23,300

20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,300
20,300
3,000
3,000

155,000,000
155,000,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
231,887,000

25,000,000

9-12
กรมทางหลวง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(10) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 กรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา 11.245
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายทางเลีย่ งเมืองนครสวรรค์ (ด้านเหนือ) (งานทาง) จ.นครสวรรค์
9.403 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(35) ทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางเข ้าศูนย์ราชการ
จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน 197 คน
5. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนางานทาง
20) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบดา้ น
สิง่ แวดล ้อม โครงข่ายเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว - อ.ปะเหลียน - อ.ทุ่งหว้า - อ.ละงู
1 โครงการ
22) การตรวจสอบหลักและตรวจสอบพิเศษ (Principal and Special
Inspection) สําหรับสะพานทัว่ ประเทศ (ดําเนินการเอง) 1 รายการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
597,522,000
90,000,000
127,500,000
231,887,000
148,135,000

948,270,000
190,000,000
174,594,000
583,676,000

698,137,000
105,000,000
178,500,000
167,381,000
247,256,000

360,000,000
72,000,000
104,400,000
183,600,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
174,594,000

25,000,000

167,381,000

20,000,000

104,400,000

40,000,000

19,677,400
19,677,400
19,409,400
390,853,200
57,100,000

5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000

12,100,000
4,800,000

3,000,000

450,000

10,000,000

5,000,000

9-13
กรมทางหลวง
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ

ปรับลด

30) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงเพือ่ พัฒนา
โครงข่ายระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน อ.เทิง-อ.ดอกคําใต้
(ตอน 2) 1 โคงการ

7,000,000

350,000

31) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สาย
เชียงใหม่-ลําพูน 1 โครงการ

8,000,000

400,000

3,750,000
22,390,301,800
310,773,800
203,519,500
88,415,700
4,320,194,000
34,500,000

750,000

32) การทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและ
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลีย่ งเมือง
ฉะเชิงเทรา
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
4. งบรายจ่ายอืน่
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสําหรับกรมทาง
หลวง (ระยะที่ 1 )
4) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรบริเวณทางแยกในเขต
ปริมณฑลและเมืองหลักเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน (AEC)
ผลผลิต : โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ เมือง
หลัก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายพุทธมณฑลสาย 5 (รวมสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 338) จ.
นครปฐม 10.752 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน 3 จ.
สมุทรปราการ 6.16 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

797,016,000
120,000,000
141,670,000
337,753,000
197,593,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

900,000
900,000

4,050,000

450,000

3,450,000

450,000

727,739,000
727,739,000
727,739,000
727,739,000
727,739,000

64,976,000
64,976,000
64,976,000
64,976,000

337,753,000

34,976,000

173,880,000

30,000,000

64,976,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,117,449,000 บาท
224,000,000 บาท
173,880,000 บาท

9-14
กรมทางหลวง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณที่ตง้ั ไว้
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
345,393,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
374,176,000 บาท

ปรับลด

9-15
กรมทางหลวงชนบท
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทางหลวงชนบท
36,202,113,600
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
36,202,113,600
ผลผลิต : การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
14,338,831,900
3. งบลงทุน
13,533,555,200
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
13,533,555,200
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
81,791,000
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
30,000,000
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
30,000,000
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
13,451,764,200
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
11,500,116,200
(5) สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ 650 ม.
70,720,200
งบประมาณทัง้ สิ้น
415,998,000 บาท
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
62,400,000 บาท
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
80,000,000 บาท
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(19) ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

ปรับลด
411,000,000
411,000,000
183,000,000
183,000,000
183,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

182,000,000
182,000,000
20,000,000

70,720,200 บาท
102,504,200 บาท
7.445

(20) ถนนสาย จ3 (ตอนที่ 4) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จ.เชียงราย 3.917
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

706,800,000
121,500,000
275,000,000
71,000,000
239,300,000

340,590,000
48,750,000
108,125,000
135,000,000
48,715,000

71,000,000

30,000,000

135,000,000

35,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9-16
กรมทางหลวงชนบท
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(22) ก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) 6.26 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(41) ถนนยกระดับสาย คลองเกาะผี ต.วิชติ ,ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต .
495 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(53) ก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย ฉช.4029 แยก ทล.
3200 - คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(54) ก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยก ทล. 2
- บ.พรประจักษ์ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(55) ก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อต.4006 แยก ทล.
1045 - บ.หัวดง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(83) สะพานขา้ มลําพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 220 ม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(85) สะพานขา้ มแม่นาํ้ ชี อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 380 ม.

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
164,000,000
599,460,000
90,000,000
212,500,000
164,000,000
132,960,000

170,000,000
34,000,000
60,209,000
75,791,000

140,000,000
28,000,000
60,000,000
52,000,000

125,000,000
25,000,000
55,000,000
45,000,000

115,000,000
23,000,000
50,000,000
42,000,000
66,000,000
13,200,000
22,400,000
30,400,000

ปรับลด
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
60,209,000

12,000,000

60,000,000

5,000,000

55,000,000

5,000,000

50,000,000

5,000,000

22,400,000

5,000,000

29,040,000

5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9-17
กรมทางหลวงชนบท
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(88) สะพานขา้ มแม่นาํ้ ชี อ.เมือง จ.ยโสธร 280 ม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(95) สะพานขา้ มแม่นาํ้ น่าน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 280 ม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : การบํารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(2) รถตักหน้าขุดหลัง 20 คัน
(6) รถเกลีย่ ดิน ขนาด 150 แรงมา้ 5 คัน
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ถนนสายแยก ทล.1089 - ดอยฟ้ าห่มปก (ตอนที5่ ) ต.เวียง อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ 6.086 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(10) ถนนสาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แม่จา๋ อ.ขุนยวม,เมือง
แม่ฮ่องสอน 7.3 กม.

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
72,600,000
14,520,000
29,040,000
29,040,000
89,500,000
17,900,000
35,800,000
35,800,000
54,500,000
10,900,000
21,800,000
21,800,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
35,800,000

5,000,000

21,800,000

5,000,000

18,862,053,900
18,402,195,000
18,402,195,000
755,445,000
741,395,000
68,000,000
40,000,000
698,890,500
645,484,000
645,484,000
645,484,000
625,813,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000
2,000,000
1,000,000

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

32,000,000

5,000,000

29,440,000

5,000,000

40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท

จ.

9-18
กรมทางหลวงชนบท
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(12) ถนนเลียบชายฝัง่ ทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด บา้ นเขาช่องโกรน
ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ - บ.นํา้ แดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 8.775 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(13) ถนนสาย บา้ นใต้ - ท้องนายปาน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 3.75
กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(3) สะพานขา้ มทางรถไฟบนถนนสายแยก ทล.7-บ.หนองกระเสริม
เมือง จ.ชลบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

36,800,000 บาท
7,360,000 บาท
29,440,000 บาท

102,000,000
20,400,000
33,306,000
48,294,000

85,600,000
17,120,000
61,480,000
7,000,000

33,306,000

10,000,000

61,480,000

10,000,000

2,159,766,000
2,159,766,000
2,159,766,000
2,159,766,000
1,400,846,000

195,000,000
195,000,000
195,000,000
195,000,000

160,000,000

110,000,000

134,000,000

26,000,000

209,000,000

59,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

195,000,000

อ.

(4) ก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.7 - บ.หนองกระเสริม อ.
เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสายเชื่อม จ3 - วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) อ.เมือง จ.เชียงราย
9.182 กม.

507,300,000
80,250,000
210,000,000
160,000,000
57,050,000

360,000,000
72,000,000
134,000,000
154,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

9-19
กรมทางหลวงชนบท
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
700,000,000
140,000,000
209,000,000
351,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด

9-20
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
4. งบรายจ่ายอืน่
10) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้ าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ -เชียงใหม่
ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
11) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - หนองคาย
ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
706,930,100
701,984,100
701,984,100
561,246,000

ปรับลด
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

221,946,200

8,000,000

39,957,600

7,000,000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10-1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาตรา 13 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 624,545,500 บาท
จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ เครือข่ายฝึ กอบรมนานาชาติดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อมในอาเซียน
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ชุดตรวจวัดคุณภาพนํา้ แบบเคลือ่ นที่ (Mobile Unit) 8 ชุด
(3) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนประกอบด้วย (เครื่องกลัน่ NH3-N เครื่องย่อย
ไนโตรเจน) 8 ชุด
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ Inductively Couple Plasma
Optical Emission Spectrometer (ICP/OES) 8 เครื่อง
แผนงาน : จัดการสิง่ แวดล้อม
ผลผลิต : ระบบอํานวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,416,365,300
13,600,000

ปรับลด
18,000,000
2,000,000

13,600,000
13,600,000

2,000,000
2,000,000

10,000,000
165,147,400

2,000,000

5,000,000

165,147,400
53,992,000
53,992,000
53,992,000
53,992,000
4,072,000
14,400,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

9,920,000

960,000

25,600,000
1,237,617,900

800,000

5,000,000
152,000
3,088,000

11,000,000

1,237,617,900
95,275,800
95,275,800
76,787,000
76,787,000
70,625,000
18,488,800
9,488,800

11,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000

9,488,800
53,226,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

7,000,000

10-2
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
1) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ตามแนวพระราชดําริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

20,244,600

3,500,000

20,981,400

3,000,000

2,000,000

500,000

10-3
กรมควบคุมมลพิษ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมควบคุมมลพิษ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ รองรับการเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่ง
สินค้าบริเวณเกาะสีชงั เพือ่ ประเมินศักยภาพและผลกระทบสิง่ แวดล ้อมในการเป็ น
เขตขนส่งสินค้าระดับภูมภิ าคเพือ่ รองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
แผนงาน : จัดการสิง่ แวดล้อม
ผลผลิต : พื้นที่เป้ าหมายได้รบั การป้ องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(2) ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํา้ ใต้ดนิ 2 ชุด
(4) เครื่องสกัดตัวอย่างของแข็งสําหรับวิเคราะห์สารพิษแบบอัตโนมัติ 1
เครื่อง
(7) หน่วยตรวจวัดคุณภาพนํา้ เคลือ่ นที่ 1 ชุด
(8) หน่วยตรวจสอบป้ องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี 3 หน่วย
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ 1 เครื่อง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 สถานี
5. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดใน
ประเทศไทย

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
496,945,700
8,500,000

ปรับลด
6,257,000
1,500,000

8,500,000
8,500,000

1,500,000
1,500,000

5,000,000
488,445,700
488,445,700
115,000,000
115,000,000
64,415,000
59,715,000
3,000,000

1,500,000

4,757,000
4,757,000
1,257,000
1,257,000
657,000
657,000
100,000

3,860,000
6,000,000
18,000,000
3,200,000
50,585,000
31,115,000
29,415,000
11,839,600

3,500,000

3,239,600

1,000,000

3) ค่าใช้จ่ายในการยกร่างกฎหมายการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน

3,000,000

1,500,000

4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ
และเกณฑ์การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสิง่ แวดล ้อมของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน

2,000,000

1,000,000

57,000
100,000
300,000
100,000

600,000
600,000
600,000
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : โครงการบูรณาการการจัดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง่ ทะเล 23 จังหวัด
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศึกษาวิจยั เพือ่ ลดผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝัง่ ทะเล
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเสริมสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพ
กลุม่ เป้ าหมายในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล และป่ าชายเลน ได้รบั การบริหาร
จัดการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมเรือสํารวจทรัพยากรทางทะเล (จักรทอง ทองใหญ่) 1 ลํา
(8) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (803) 1 ลํา
(9) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นาํ้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,239,248,900
105,000,000

ปรับลด
30,049,500
10,000,000

105,000,000
105,000,000

10,000,000
10,000,000

50,000,000

7,000,000

40,000,000
1,126,648,900

3,000,000

20,049,500

1,099,106,700
486,306,300
464,331,000
464,331,000
6,654,300
196,199,800
196,199,800
113,595,000
106,009,400
30,000,000
15,000,000

20,049,500
39,500
39,500
39,500

30,000,000

10,000,000

82,604,800
35,105,700
19,105,700
16,000,000

5,202,000

55,322,400
3,000,000

10,000

39,500

20,000,000
20,000,000
14,798,000
14,798,000
2,798,000
2,000,000

150,000,000 บาท
30,000,000 บาท
120,000,000 บาท
5,202,000
1,202,000
4,000,000

80,000,000 บาท
16,000,000 บาท
64,000,000 บาท
10,000
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กรมทรัพยากรธรณี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทรัพยากรธรณี
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี
แผนงาน : จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณี วทิ ยาสิง่ แวดล้อมและธรณี พบิ ตั ิภยั
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(2) เครื่องวัดคลืน่ สันสะเทื
่
อนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer
อย่าง Real time พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบป้ องกันและเตือนภัยธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล ้อม และ
ธรณีพบิ ตั ิภยั

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
676,460,500
515,713,900
515,713,900
105,472,300
15,205,400
44,301,900
160,746,600
160,746,600
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000

ปรับลด
15,000,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000

45,000,000
82,746,600

9,000,000

1,200,000

18,200,000

1,200,000

3,000,000
1,800,000

10,200,000
10,200,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
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กรมทรัพยากรนํ้ า
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทรัพยากรนํ้ า
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : การเพิม่ ศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
4. งบรายจ่ายอืน่
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ
ผลผลิต : การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาแหล่งนํ้ าและบริหารจัดการนํ้ า
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(2) อนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟูแหล่งนํา้ ห้วยหลวง - หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2552 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(6) อนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟูแหล่งนํา้ หนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลมุ่ นํา้ ยม) ตําบลแม่
ยม อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(12) อนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟูแหล่งนํา้ พื้นที่บางระกํา (พื้นที่แก้มลิงลุม่ นํา้ ยม) อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและสํารวจ
ออกแบบ โครงการระบบเครือข่ายนํา้ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลผลิต : การเพิม่ ศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านนํ้ า
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพือ่ รองรับสภาวะวิกฤตนํา้

964,555,000
36,225,300
180,093,100
241,297,200
318,098,900
188,840,500

216,602,000
33,000,000
45,692,300
97,885,700
40,024,000

301,550,000
45,300,000
57,857,100
136,876,700
61,516,200

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
9,075,913,000
9,075,913,000
462,278,600
212,447,100
25,000,000
8,475,285,300
7,883,800,000
7,883,800,000
7,772,050,000
7,528,475,400

ปรับลด
260,000,000
260,000,000
3,000,000
3,000,000

318,098,900

179,000,000

97,885,700

30,000,000

136,876,700

41,000,000

16,932,500

4,000,000

12,000,000
138,349,100
46,000,000
21,000,000

4,000,000

3,000,000

254,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000
3,000,000
3,000,000
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กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาแหล่งนํ้ าบาดาลเพือ่ การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,018,953,700
2,018,953,700

ปรับลด
5,000,000
5,000,000

528,600,000
528,600,000
528,600,000
528,600,000
528,600,000
528,600,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
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กรมป่ าไม้
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมป่ าไม้
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รบั การบริหารจัดการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(18) วัสดุสาํ นักงาน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศเพือ่ งานบริหาร
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(2) เครื่องมือหาพิกดั ทางดาวเทียม (GPS) ระบบ 2ความถี่ 7 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปี ท่ี 1

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,081,798,500
3,942,494,800
3,873,557,300
866,164,500
848,464,500
848,464,500
30,853,400
753,433,100
753,433,100
102,793,000
15,000,000
15,000,000
56,800,000
48,000,000
650,640,100
25,456,200
25,456,200
625,183,900
625,183,900
58,259,600
58,259,600
37,500,000

ปรับลด
56,330,000
56,330,000
56,330,000
500,000
500,000
500,000
500,000

36,330,000
36,330,000
21,330,000
1,330,000
1,330,000
20,000,000
20,000,000

15,000,000
492,000
492,000
14,508,000
14,508,000

19,500,000
19,500,000
19,500,000
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
612,250,500
25,000,000

ปรับลด
10,400,000
1,050,000

25,000,000
25,000,000

1,050,000
1,050,000

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสํานึก ป้ องกัน ลดการเผาในที่โล่ง และหมอกควัน
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสิง่ แวดล ้อม
แผนงาน : จัดการสิง่ แวดล้อม
ผลผลิต : การมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องวัดและอ่านค่าปริมาณ black carbonในอากาศ 1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสง่ิ แวดล ้อม
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิง่ แวดล ้อมศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วนั สําคัญทางสิง่ แวดล ้อม

15,000,000
10,000,000
587,250,500
587,250,500
156,264,400
142,288,900
142,288,900
3,934,500
16,901,500
16,901,500
6,601,500
4,080,000
2,880,000
1,200,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000
288,984,400
17,500,000
13,300,000
12,000,000

630,000

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิง่ แวดล ้อมภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

15,000,000

630,000

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม

44,000,000

1,554,000

8) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการใหค้ วามเห็นขององค์กรอิสระด้าน
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิง่ แวดล ้อม

12,000,000
11,000,000

504,000

10) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้ าระวังและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมของ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

38,000,000

1,596,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และมีสว่ นร่วมด้านสิง่ แวดล้อมมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่

420,000

9,350,000
9,350,000
200,000
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
100,000
100,000
70,000
30,000

100,000
100,000
100,000

8,950,000
105,000
558,600
504,000

294,000

10-10
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิง่ แวดล ้อม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
16,500,000

ปรับลด
693,000

12) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ

27,500,000

709,800

13) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

51,000,000

651,000

14) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีเพือ่
การบริหารจัดการสิง่ แวดล ้อม

28,376,800

1,150,600

10-11
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการจัดการพื้นที่คมุ ้ ครองที่เป็ นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและ
พื้นที่คมุ ้ ครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบรายจ่ายอืน่
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่สาํ คัญ
ผลผลิต : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่ าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ
และกระบวนการมีสว่ นร่วม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์ได้รบั การบริหารจัดการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(3) รถบรรทุกนํา้ ดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
4,000 ลิตร 25 คัน
(4) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครนมีนาํ้ หนักยกไม่ตาํ ่ กว่า
6 ตัน/เมตร 4 คัน
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
10,375,674,200
142,315,100

ปรับลด
102,508,000
23,000,000

30,600,000
15,400,000
15,400,000
15,400,000
11,500,000
15,200,000
9,000,000
111,715,100
111,715,100
111,715,100
111,715,100
49,320,000
42,690,000

6,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
2,500,000
10,179,926,400
9,302,119,700
1,382,955,400
1,382,955,400
171,922,300
128,663,200

3,000,000

3,000,000
3,000,000

17,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

77,508,000
74,644,000
59,244,000
59,244,000
11,508,000
11,500,000

67,500,000

5,000,000

32,500,000
4,949,800
2,849,800
1,211,033,100
19,441,200

6,500,000
8,000
8,000

47,736,000
11,000

10-12
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
3) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) โครงการสํารวจ
ออกแบบเพือ่ รักษาระดับนํา้ ที่เหมาะสมในการป้ องกันไฟไหม้และรักษาความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศป่ าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําระบบฐานขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นทรัพยากรป่ าไม้
ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

19,441,200
1,073,687,200
1,073,687,200
50,227,700

15,400,000

20,000,000

15,000,000

6,000,000
453,668,800
213,799,500
213,799,500
30,178,600
301,500
301,500
183,620,900
75,679,000
75,679,000

400,000

11,000
47,725,000
47,725,000

2,864,000
2,864,000
2,864,000
4,500
4,500
4,500

2,859,500
2,859,500
2,859,500

10-13
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน : จัดการสิง่ แวดล้อม
ผลผลิต : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุ นแผนปฏิบตั ิการเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าก่อสร้างศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(9) ค่าก่อสร้างศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบลดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(11) ค่าจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบลโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

80,167,000
8,016,700
72,150,300
14,430,100
57,720,200

143,747,000
14,374,700
129,372,300
25,874,500
34,499,200
68,998,600

49,644,000
4,964,400
44,679,600
8,936,000
35,743,600

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,559,653,400
1,451,006,000

ปรับลด
114,001,000
114,001,000

1,204,600,700
1,204,600,700
1,204,600,700
1,204,600,700

105,914,000
105,914,000
105,914,000

57,720,200

33,730,100

34,499,200

4,312,600

35,743,600

17,723,200

38,173,600

108,000

105,914,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53,019,000 บาท
5,301,900 บาท
47,717,100 บาท

10-14
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(12) ค่าก่อสร้างศูนย์จดั การขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตําบลท่าแร่ จังหวัด
สกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี เทศบาล
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าก่อสร้างศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(19) ค่าก่อสร้างศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุม่ ที่ 2
เทศบาลตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(21) ค่าก่อสร้างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํา้ เสีย
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

9,543,500 บาท
38,173,600 บาท

59,325,000
5,932,500
53,392,500
10,678,500
42,714,000

107,022,000
10,702,200
96,319,800
19,264,000
25,684,800
51,371,000

99,699,000
9,969,900
89,729,100
17,945,900
71,783,200

59,366,000
5,936,600
53,429,400
10,685,900
42,743,500

42,714,000

196,200

25,684,800

6,731,600

71,783,200

224,100

42,743,500

27,643,500

35,520,000

2,497,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

148,000,000 บาท

10-15
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํา้ เสีย เทศบาลตําบลแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(25) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํา้ เสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และการจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมเพือ่
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
14,800,000
133,200,000
26,640,000
35,520,000
71,040,000

246,722,000
24,672,200
222,049,800
44,410,000
59,212,800
118,427,000

209,949,000
20,994,900
188,954,100
37,790,900
50,388,000
100,775,200

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
59,212,800

12,027,200

50,388,000

720,000

246,405,300
10,514,500
10,514,500
10,150,000
8,350,000

8,087,000
1,087,000
1,087,000
1,087,000

8,350,000
84,992,200

1,087,000

7,000,000

54,150,000

7,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,087,000

10-16
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
156,512,000
135,012,000
135,012,000
135,012,000
135,012,000
99,987,500

ปรับลด
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

10-17
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
126,988,000
116,988,000
116,988,000
116,988,000
116,988,000
60,200,000

ปรับลด
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

11-1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรา 14 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 216,922,800 บาท
จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดตัง้ และดําเนินการศูนย์ประสานงาน
และปฏิบตั ิการ IPv6
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลผลิต : การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
ผลผลิต : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
แผนงาน : จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิต : การเตือนภัยพิบตั ิ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ระบบเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตามลุม่ นํา้ และชุมชน 1 ระบบ
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ เตรียมความพร้อมและป้ องกัน
พิบตั ิภยั ธรรมชาติ 1 ระบบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,293,797,700
62,908,200
62,908,200
15,050,000

ปรับลด
161,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

15,050,000
5,041,216,300

1,200,000

355,961,900
202,893,600
200,014,400
180,601,300
3,905,643,200
3,905,643,200
3,905,643,200
3,905,643,200
173,088,600
173,088,600
42,000,000
42,000,000
42,000,000
19,500,000
19,500,000
22,500,000
22,500,000

156,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000

1,000,000

11-2
กรมอุตุนิยมวิทยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมอุตุนิยมวิทยา
แผนงาน : จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11.25) ค่าบํารุงรักษาโครงข่ายความเร็วสูงเพือ่ กิจการด้านอุตุนิยมวิทยา 1
ระบบ
(16) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(6) เครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่ การเดินเรือ(Broadcast for shipping) 1
เครื่อง
(7) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ และ
หอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จงั หวัดสกลนครและนราธิวาส
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(11) ระบบตรวจวัดปริมาณนํา้ ฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ

308,994,600
62,400,000
109,200,000
137,394,600

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
990,640,300
990,640,300

ปรับลด
5,414,800
5,414,800

990,640,300
265,244,300
222,220,900
128,824,300

5,414,800
2,414,800
2,414,800

2,038,800
3,350,900
385,188,800
385,188,800
383,296,800
382,046,800

414,800

414,800

2,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

12,000,000

1,000,000

109,200,000

1,653,000

20,000,000

347,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11-3
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
884,756,200
884,756,200
752,737,200
2,110,000
2,110,000
820,000
820,000

ปรับลด
3,108,000
3,108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

820,000
109,925,200
78,770,100

108,000

3,000,000
3,000,000

51,390,800

1,247,300

11,457,400

370,000

108,000

11-4
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจทิ ลั คอนเทนต์ เพือ่
เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
311,218,600
140,000,000

ปรับลด
3,000,000
3,000,000

140,000,000
140,000,000
140,000,000
140,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

11-5
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าพัฒนาระบบ TeDA 1 ระบบ
(2) ระบบ Messaging Repository สําหรับโครงการ E-Transaction
Standards
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1 ค่าใช้สอย
3) ค่าครุภณั ฑ์
(5) ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน-IT Law Center

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
428,636,500
74,876,500
74,876,500
74,876,500
74,876,500
49,276,500
25,440,000

ปรับลด
11,200,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

23,836,500
353,760,000
353,760,000
353,760,000
353,760,000
132,390,800
124,650,800
85,473,000
1,443,000

5,000,000

10,000,000
5,000,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000

1,000,000
200,000
200,000
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,749,232,200
1,749,232,200
1,749,232,200
1,749,232,200
1,749,232,200
1,565,875,000

ปรับลด
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000

กระทรวงพลังงาน
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กระทรวงพลังงาน
มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 69,603,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าสมาชิกบํารุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International
Renewable Energy Agency : IRENA)
2) ค่าสมาชิกบํารุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)
5. งบรายจ่ายอืน่
7) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารประเด็นยุทธศาสตร์จากสถานการณ์และความ
เคลือ่ นไหวด้านพลังงาน
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
488,466,700
198,466,900
198,466,900
2,000,000
2,000,000

ปรับลด
6,522,000
1,200,000
1,200,000
200,000
200,000

500,000
500,000
43,000,000

100,000

2,000,000
289,999,800
289,999,800
12,770,800
12,770,800
10,651,400
7,299,400
7,299,400
3,172,000
3,172,000
99,400,000
99,400,000

100,000

1,000,000
1,000,000

5,322,000
5,322,000
3,522,000
3,522,000
3,522,000
350,000
350,000
3,172,000
3,172,000

1,800,000
1,800,000

12-2
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
2. งบดําเนิ นงาน
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
3. งบรายจ่ายอืน่
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมันคงทางพลั
่
งงานโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิ โตรเลียมอย่างเป็ นธรรม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
210,174,500
210,174,500
210,174,500
73,410,500
9,418,800
2,840,000
51,363,000

ปรับลด
4,480,000
4,480,000
4,480,000
480,000
480,000

20,000,000

4,000,000

480,000

4,000,000
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กรมธุรกิจพลังงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมธุรกิจพลังงาน
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : การอนุ ญาต กํากับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมเพือ่ จัดสร้างท่อขนส่งนํา้ มัน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
347,305,400
347,305,400
347,305,400
3,928,700
3,928,700
3,760,000
3,760,000
3,760,000
115,000,000

ปรับลด
20,376,000
20,376,000
20,376,000
376,000
376,000
376,000

102,000,000

20,000,000

376,000
376,000

20,000,000
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษา
(1.1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้ า
พลังนํา้ ขนาดจิว๋ (Pico Hydro)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ค่าปรับปรุงกําแพงป้ องกันการพิบตั ิ บริเวณท่อ Headrace โครงการ
ไฟฟ้ าพลังนํา้ แม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระหัดวิดนํา้

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
929,181,700
735,341,300
653,879,500
294,849,500
294,849,500
290,294,700
17,091,800

ปรับลด
35,225,000
28,485,000
28,405,000
19,920,000
19,920,000
19,920,000

7,197,900

1,799,600

136,761,000
118,441,000

9,590,400

10,400,000

20,000

9,250,000

480,000

9,250,000
111,204,000
111,204,000
66,870,000
3,000,000

480,000

1,799,600

8,997,900 บาท
1,800,000 บาท
7,197,900 บาท

36,000,000
5,400,000
20,200,000
10,400,000

9,570,400

บาท
บาท
บาท
บาท

8,050,000
8,050,000

8,485,000
337,700

3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคารธุรกิจ

5,000,000

1,000,000

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดตัง้ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจกเพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

4,870,000

487,000

5) โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
การค้า
6) โครงการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

5,300,000
3,800,000

300,000
1,000,000

12-5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,500,000
8,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
7) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ
8) โครงการนําร่องการใช้นาํ้ มันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุก

ปรับลด
500,000
753,000

9) โครงการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทย

1,000,000

98,000

10) ค่าจ้างศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของการผลิตนํา้ มันเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ จากชีวมวล (Biomass to Liquid: BTL) ด้วยกระบวนการ Fast
Pyrolysis

3,800,000

550,000

11) ค่าจ้างศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของการเพิม่ ประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลเดิม จํานวน 6 แห่ง
12) โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ

6,000,000
3,500,000

1,327,500

13) โครงการจัดทําแผนการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้กา๊ ซ
ชีวภาพอัด (Compressed Bio-methane Gas)

4,000,000

450,300

14) โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและแนวทางการส่งเสริมการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแบบครบวงจร

7,000,000

703,000

15) โครงการเดินระบบและบํารุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้ าและสูบนํา้ ในศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พภิ พ
ผลผลิต : โครงการขยายกําลังผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้ าขนาดเล็ก
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

2,000,000
2,700,000
18,386,100
15,221,700
15,221,700
7,248,000
7,248,000

328,600

7,248,000

80,000

(1) เครื่องกังหันนํา้ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า พร้อมอุปกรณ์และติดตัง้
(โครงการไฟฟ้ าพลังนํา้ ห้วยประทาว)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

18,000,000
2,700,000
8,052,000
7,248,000

บาท
บาท
บาท
บาท

371,500

278,400

80,000
80,000
80,000
80,000
80,000

12-6
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
193,840,400
193,840,400
68,450,000
1,500,000
2,250,000

ปรับลด
6,740,000
6,740,000
6,740,000

4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรกั ษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

4,000,000

300,000

6) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีดา้ นอนุรกั ษ์พลังงานในกลุม่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

3,000,000

465,000

7) โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภท
โรงพยาบาล

4,000,000

300,000

8) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิเพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบ
ปรับอากาศ

4,000,000

300,000

9) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิเพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบ
อัดอากาศ

4,000,000

300,000

10) โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง

4,000,000

400,000

11) โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก

4,000,000

400,000

12) โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4,000,000

400,000

13) โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

4,000,000

400,000

14) โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้

4,000,000

400,000

15) โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

4,000,000

400,000

16) โครงการส่งเสริมการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก
ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ

5,700,000

1,300,000

17) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรกั ษ์พลังงานจากกรณีตวั อย่างใน
อุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จ

5,000,000

1,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : การอนุ รกั ษ์พลังงาน
5. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
3) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร (Web Site)

150,000
225,000
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพือ่ การบริหารจัดการ ด้าน
พลังงาน
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายแผนงานสือ่ สารการจัดทําเเผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทย ปี 2556 (PDP 2013)
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเเนวทางการจัดทํานโยบายในการจัดให้มพี ลังงานไฟฟ้ า
อย่างทัว่ ถึงและให้บริการไฟฟ้ าเเก่ผูด้ อ้ ยโอกาส

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
101,042,200
101,042,200

ปรับลด
3,000,000
3,000,000

101,042,200
27,300,000

3,000,000
3,000,000

10,000,000

1,000,000

7,000,000

2,000,000

กระทรวงพาณิชย์
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กระทรวงพาณิ ชย์
มาตรา 16 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิ ชย์และหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 116,395,300 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,671,122,100
100,000,000

ปรับลด
34,186,800
10,000,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมันคงและยั
่
ง่ ยืน
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิ ชย์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

100,000,000
100,000,000
100,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
1,519,622,100
1,463,332,100
37,183,500
37,183,500
27,220,000
5,302,800

10,000,000
10,000,000

(2) รถประจําตําแหน่งเอกอัคราชทูตฝ่ ายการพาณิชย์ สํานักงานพาณิชย์ใน
ต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

3,000,000
16,764,200

500,000
2,986,800

5,000,000

2,800,000

(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารและให้บริการศูนย์
ปฏิบตั กิ ารกระทรวงพาณิชย์
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

5,241,000
9,963,500
6,445,400

186,800

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

6,445,400
3,518,100

300,000

3,518,100
643,032,000
10,000,000
70,400,000
4,050,000
14,622,000

400,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

(3) ระบบ Business Intelligence เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห์
และพยากรณ์ขอ้ มูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้ าระวังและปกป้ องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้า

10,000,000

1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000

22,586,800
22,586,800
4,186,800
4,186,800
3,486,800
500,000

700,000
300,000

400,000

18,400,000
3,000,000
9,400,000
378,000
5,622,000
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กรมการค้าต่างประเทศ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการค้าต่างประเทศ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เพิม่ ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ระบบ
(2) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในกรมการค้าต่างประเทศ 1 ระบบ
2. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเขา้ สู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
493,121,300
40,595,000
40,595,000
15,445,000
15,445,000
15,445,000
14,905,000

ปรับลด
10,043,100
9,028,000
9,028,000
3,028,000
3,028,000
3,028,000

7,535,000
5,000,000
25,150,000
8,000,000

1,278,000

3,028,000

1,750,000

6,000,000
3,000,000

4) ค่าใช้จ่ายแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพือ่ เพิม่ สภาพบังคับการนําเข ้า-ส่งออก
สินค้าทีม่ มี าตรฐานเพือ่ รองรับ AEC
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : การค้าได้รบั การส่งเสริม ปกป้ อง และอํานวยความสะดวก
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

10,000,000
416,926,300
416,926,300
12,026,400
12,026,400
12,026,400
10,151,000

1,015,100
1,015,100
1,015,100
1,015,100
1,015,100

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานคลัง
และงบประมาณ 1 ระบบ

10,151,000

1,015,100

3,000,000

1,015,100
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กรมการค้าภายใน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการค้าภายใน
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้ องกันการ
บุกรุกเว็บไซต์ 1 ระบบ
(2) ระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศพาณิชย์กรมการค้าภายใน 1 ระบบ
(3) พัฒนาระบบฐานขอ้ มูลการบริหารจัดการ การเงินและพัสดุ 1 ระบบ
แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : โครงการธงฟ้ าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ผลผลิต : การพิทกั ษ์ประโยชน์ผูบ้ ริโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,263,985,900
517,556,300
517,556,300
27,857,700
27,857,700
27,857,700
17,500,000

ปรับลด
22,045,700
1,243,500
1,243,500
1,243,500
1,243,500
1,243,500

5,000,000
8,000,000
4,500,000
542,172,400
219,600,000
219,600,000
219,600,000
219,600,000
219,600,000
268,435,400
29,024,100
29,024,100
28,716,600
13,969,000
5,609,000

616,000

1,243,500

400,000
227,500

20,802,200
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000

1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
550,000

(2) ตุม้ นํา้ หนักแบบมาตรา ชัน้ ความเที่ยง F2 พิกดั กําลัง 500 กิโลกรัม
2 ตุม้

3,600,000

410,000

(3) ระบบปรับอากาศสําหรับห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบมวลขนาดเล็ก 1 ชุด
(4) เครื่องชัง่ สอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกดั กําลัง 60 กิโลกรัม 1 เครื่อง

1,800,000
1,200,000

140,000

1,760,000
54,137,000
4,045,000
4,045,000
4,045,000
4,045,000

360,000

(5) เครื่องชัง่ สอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกดั กําลัง 600 กิโลกรัม 1 เครื่อง
ผลผลิต : กํากับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาระบบฐานขอ้ มูลการกํากับและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 1 ระบบ
(2) พัฒนาระบบสํานักงานระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Learning) 1 ระบบ

2,600,000
1,445,000

140,000

202,200
202,200
202,200
202,200
202,200
130,000
72,200
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้ องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(2) พัฒนา ปรับปรุงระบบขอ้ มูลสารสนเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
FTA บนเว็บไซต์ 1 ระบบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
392,150,000
87,485,100
87,485,100
87,485,100
87,485,100
304,664,900

ปรับลด
6,500,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

304,664,900
5,397,500
5,397,500
5,397,500
5,397,500

500,000
500,000
500,000
500,000

5,000,000

500,000

6,000,000

500,000

500,000
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กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : ทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้รบั การ ส่งเสริม คุม้ ครอง และปกป้ องสิทธิ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร (e-patent) สําหรับรองรับ
งานปัจจุบนั 1 ระบบ
5. งบรายจ่ายอืน่
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาในการเขา้ สู่ตลาด

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
315,249,900
293,249,900
293,249,900
85,562,700
77,526,900
5,095,500
9,085,000
9,085,000
9,085,000
6,038,000
6,038,000
2,951,000

ปรับลด
6,620,400
6,620,400
6,620,400
95,500
95,500

1,500,000
80,651,200

220,400

5,904,500

55,450,000

5,904,500

95,500

620,400
620,400
620,400
400,000
400,000
220,400
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(3) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 1
ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทอนิกส์สู่สากล
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเขม้ แข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่สากล
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเขม้ แข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

214,000,000
32,584,900
86,415,100
95,000,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
571,826,300
554,801,300
554,801,300
51,594,300
51,594,300
51,594,300
51,594,300

ปรับลด
7,974,900
7,974,900
7,974,900
2,974,900
2,974,900
2,974,900

32,584,900

2,974,900

69,067,500
11,900,000
14,227,500
17,500,000

5,000,000

2,974,900

บาท
บาท
บาท
บาท
1,200,000
1,400,000
2,400,000
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,600,455,300
2,296,555,300
2,296,555,300
36,465,500
36,465,500
30,189,000
13,033,000

ปรับลด
22,574,400
22,574,400
22,574,400
2,574,400
2,574,400
2,297,900

(2) รถโดยสารขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 7 ทีน่ งั ่ ประจําสํานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ นครโอซากา 1 คัน
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(2) การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ 1 ระบบ
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,571,000
16,010,000
2,700,000
1,146,000

497,900

(1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดในห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม 1
ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

1,146,000
6,276,500
6,276,500
6,276,500
186,817,000
80,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

497,900

1,700,000
1,700,000
100,000

100,000

276,500
276,500
276,500

20,000,000
20,000,000
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ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รบั การเพิม่ มูลค่าและส่งเสริม
ทางด้านการตลาดสูร่ ะดับสากล
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
353,206,300
353,206,300

ปรับลด
1,300,000
1,300,000

353,206,300
353,206,300
353,206,300
165,366,300
7,000,000

1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,000,000
300,000
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สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และ
เครื่องประดับอย่างครบวงจร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
126,896,500

ปรับลด
5,150,000

22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
104,896,500

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

104,896,500
104,896,500
104,896,500
62,180,100
2,900,000

1,500,000

3,650,000
3,650,000
3,650,000
3,650,000
3,500,000
150,000

กระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงมหาดไทย
มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 7,863,246,900 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ค่าพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการ
พัฒนาออกแบบเว๊บไชต์เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสือ่ สารของ
กระทรวงมหาดไทย 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดทิ ศั น์ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,234,833,200
548,908,600
548,908,600
92,091,400
92,091,400
92,091,400
92,091,400

ปรับลด
165,740,300
4,231,500
4,231,500
4,231,500
4,231,500
4,231,500

37,041,500

1,481,600

55,049,900

2,749,900

4,532,458,400
4,532,458,400
1,328,316,600
1,328,316,600
216,427,200
214,710,200

161,508,800
161,508,800
161,508,800
161,508,800
45,374,000

108,521,800

45,374,000

1,111,889,400
801,101,700

116,134,800

4,231,500

246,943,600 บาท
37,041,500 บาท
209,902,100 บาท

366,999,300
55,049,900
144,681,700
167,267,700

226,087,000
45,217,400
108,521,800
72,347,800

บาท
บาท
บาท
บาท

45,374,000

บาท
บาท
บาท
บาท
106,134,800
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานีพร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(7) ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดน่านพร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ค่าปรับปรุงบริเวณ ถนนภายใน ทางเท้า คันหิน ระบบไฟฟ้ า และระบบ
สุขาภิบาลของศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(3) ค่าปรับปรุงภูมทิ ศั น์ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) 1 แห่ง

147,400,000
22,115,800
36,860,000
17,672,200
70,752,000
450,000,000
67,500,000
90,000,000
292,500,000
585,989,000
87,898,300
117,197,800
380,892,900

ปรับลด

70,752,000

31,322,500

90,000,000

26,250,000

117,197,800

48,562,300

298,306,300
91,439,500

10,000,000

193,751,000
13,115,800

7,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000

400,000
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กรมการปกครอง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการปกครอง
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(2) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู(หุม้ เกราะป้ องกัน
กระสุน) 14 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเขม้ แข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และป้ องกันตนเองของประชาชนในหมู่บา้ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิต : การรักษาความมัน่ คงภายใน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ระบบกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดรักษาความปลอดภัยจังหวัด/อําเภอที่
ให้บริการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20 ระบบ
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจําตัวประชาชนและข้อมูล
สารสนเทศ
1. งบดําเนิ นงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
36,648,576,000
2,830,795,000

ปรับลด
471,289,400
166,289,400

2,830,795,000
711,831,600
696,891,600
696,891,600
37,643,200
63,176,600
372,000
198,864,800
198,864,800
198,864,800
64,669,800

166,289,400
10,706,000
10,706,000
10,706,000
7,528,600
3,158,800
18,600
54,783,400
54,783,400
54,783,400
31,794,800

59,794,800
25,572,000
25,572,000
73,280,000
73,280,000
579,880,000
579,880,000

31,794,800
1,278,600
1,278,600
21,710,000
21,710,000
100,800,000
100,800,000

573,360,000
3,112,852,800
3,112,852,800
86,293,900
86,293,900
41,006,400
30,000,000

100,800,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

30,000,000
30,110,924,900

10,000,000
295,000,000

1,638,743,400
1,608,086,200

95,000,000
95,000,000
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กรมการปกครอง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(18) ค่าวัสดุผลิตบัตร
(19) วัสดุบตั รสมาร์ทการ์ด
ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอําเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,343,657,800
197,758,200
136,254,200

ปรับลด
95,000,000
13,000,000
82,000,000

28,472,181,500
21,164,183,100
20,369,329,300
20,305,415,300
19,602,204,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
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กรมการพัฒนาชุมชน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,018,041,200
979,190,700

ปรับลด
30,600,000
30,000,000

979,190,700
979,190,700
979,190,700
979,190,700
979,190,700
3,968,132,400

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
600,000

3,968,132,400
77,352,000
77,352,000
50,000,000
50,000,000

600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพัก ณ สถาบันการพัฒนาผูน้ าํ ชุมชนไทย จังหวัด
นครนายก 1 หลัง

25,000,000

300,000

(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพัก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

25,000,000

300,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการพัฒนาชุมชน
แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผลผลิต : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง

14-6
กรมที่ดิน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมที่ดิน
แผนงาน : เสริมสร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคม
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(3) รถแทรคเตอร์ขดุ ตักดิน ขนาด 200 แรงม้า
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รบั การบริหารจัดการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดความละเอียดสูง 2 ชุด
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ระบบจ่ายคิวบริการและการรายงานผลการดําเนินงานในสํานักงานที่ดนิ
1 ระบบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,052,278,100
227,020,400
227,020,400
135,142,000
135,142,000
19,500,000
19,500,000
8,000,000
115,642,000
15,750,000
15,750,000
686,757,800
587,153,500
3,732,400
3,732,400
3,732,400
2,500,000
2,500,000
99,604,300
5,600,000
5,600,000
5,600,000
5,600,000
5,600,000
4,138,499,900
4,138,499,900
243,004,700
243,004,700
154,451,300
64,017,300
61,552,500
79,265,000
9,200,000

ปรับลด
16,000,000
4,050,000
4,050,000
4,050,000
4,050,000
2,300,000

39,065,000

2,200,000

2,300,000
2,300,000

1,750,000
1,750,000
1,750,000

880,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000

560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000

11,070,000
11,070,000
11,070,000
11,070,000
6,032,500
1,552,500
1,552,500
3,925,000
518,000
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กรมที่ดิน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(3) ระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหาร 1 ระบบ
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
31,000,000
2,400,000
2,400,000
2,994,000
2,994,000
88,553,400
58,614,400
58,614,400

ปรับลด
1,207,000
480,000
480,000
75,000
75,000

5,037,500
5,037,500

5,037,500

14-8
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน : จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิต : มาตรการการป้ องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1
ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่
18) โครงการศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูใ้ ช้
รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองในภาคกลางและภาคตะวันออก
ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบตั ิผ่านพ้น
ไปแล้ว
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(7) รถยนต์กูภ้ ยั เคลือ่ นที่เร็ว 37 คัน
(9) รถยนต์ดบั เพลิงอาคาร 17 คัน
(12) รถเครื่องกําเนิดไฟฟ้ าขนาด 200 KVA พร้อมโคมไฟฟ้ าส่องสว่างแบบ
เสาสูง ไม่นอ้ ยกว่า 9 เมตร และอุปกรณ์ประจํารถ 16 คัน
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,802,949,900
5,802,949,900
1,899,837,000
472,106,700
472,106,700
3,984,700
3,790,000

ปรับลด
146,550,000
146,550,000
21,350,000
19,850,000
19,850,000
50,000

3,790,000
468,122,000
60,000,000
60,000,000
177,478,200

50,000

50,000

19,800,000
19,800,000
19,800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

3,903,112,900
3,445,096,000
3,445,096,000
3,445,096,000
3,342,700,000
374,400,000
252,000,000

125,200,000
125,200,000
125,200,000
125,200,000

192,000,000
99,696,000
77,766,200

400,000

100,200,000
85,800,000
14,000,000

25,000,000
25,000,000

14-9
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมโยธาธิการและผังเมือง
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพด่านพรมแดนไทยมาเลเซีย(ด่านเบตง) ระยะที่
2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(5) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชมุ ชนถนนชายวารี (ตอน 1 และตอน 4) และ
ถนนมหาดไทย 1 ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(10) โครงการก่อสร้างสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

56,500,000
11,300,000
7,075,000
5,136,000
32,989,000

41,900,000
8,380,000
5,445,000
7,542,000
20,533,000

29,979,000
4,530,000
16,634,200
8,814,800

120,000,000
18,000,000
51,000,000
42,000,000
9,000,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
19,329,735,000
1,142,204,000
1,142,204,000
1,140,280,800
1,140,280,800
1,140,280,800
513,303,800
456,093,800
626,977,000
32,989,000

ปรับลด
830,957,900
280,927,100
280,927,100
280,927,100
280,927,100
280,927,100

20,533,000

18,000,000

8,814,800

8,000,000

42,000,000

18,000,000

101,847,100
101,847,100
179,080,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(11) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวง และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือตํามะลัง ตามโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่
เฉพาะชุมชนชายแดนตํามะลัง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(16) โครงการฟาร์มตัวอย่างบา้ นปิ ยา (ระยะที่ 2) ต.ปิ ยามุนงั อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(20) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สุไหงโก-ลก บ้านแฆแบ๊ะ
ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(21) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สุไหงโก-ลก บ้านสะ หมู่ท่ี 8
ตําบลโล๊ะจูด อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส(ตอน 2) ความยาว 500 เมตร 1
แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(24) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณสถานีประมงนํา้ จืด(ตอน 1)
หมู่ท่ี 7 บ้านโกตา ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 190 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(25) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณสถานีประมงนํา้ จืด(ตอน 3)
หมู่ท่ี 7 บ้านโกตา ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 190 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(26) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านปากปิ ง (ตอน 1) หมู่ท่ี 10
บ้านปากปิ ง ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 190 เมตร

59,999,000
9,000,000
25,036,400
25,962,600

ปรับลด

25,962,600

20,000,000

24,000,000

14,000,000

28,000,000

14,000,000

28,000,000

14,000,000

4,275,000

4,275,000

4,275,000

4,275,000

2,280,000

2,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท

35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท

28,500,000 บาท
4,275,000 บาท
24,225,000 บาท

28,500,000 บาท
4,275,000 บาท
24,225,000 บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(27) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดบางศิลา(ตอน 1)
หมู่ท่ี 1 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 190 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(28) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดบางศิลา(ตอน 1)
หมู่ท่ี 2 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 190 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(29) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดบางศิลา(ตอน 3)
หมู่ท่ี 2 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 190 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(30) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดบางศิลา(ตอน 1)
หมู่ท่ี 14 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(31) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บริเวณฌาปนสถานจีน-อิสลาม
ชุมชนบา้ นออกพัฒนา (ตอน 1) หมู่ท่ี 3 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัด
สตูลความยาว 600 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(58) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองลําโลน บริเวณบา้ นปาล์มไทย หมู่ท่ี
11 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ความยาว 500 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

15,200,000 บาท
2,280,000 บาท
12,920,000 บาท
3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

7,500,000

7,500,000

6,750,000

6,750,000

20,000,000 บาท
3,000,000 บาท
17,000,000 บาท

20,000,000 บาท
3,000,000 บาท
17,000,000 บาท

20,000,000 บาท
3,000,000 บาท
17,000,000 บาท

20,000,000 บาท
3,000,000 บาท
17,000,000 บาท

50,000,000
7,500,000
22,500,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

45,000,000 บาท
6,750,000 บาท
38,250,000 บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(60) โครงการเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองฉลุง บ้านฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.
สตูล ความยาว 450 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพือ่ การผังเมือง
1. งบรายจ่ายอืน่

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

6,000,000

6,000,000

87,971,300
51,121,300
51,121,300

16,400
16,400
16,400

1) สํารวจและจัดทําข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7,158,500

8,200

2) สํารวจและจัดทําข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดสระบุรี

8,290,100

2,600

15,524,500
4,491,267,800
939,851,100
124,031,000
124,031,000
4,231,000
4,041,000
4,041,000
536,200,000

5,600

3) สํารวจและจัดทําข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดลพบุรี
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : ผังเมืองที่จดั ทํา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
4) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุม่ อําเภอเมืองอ่างทอง ไชโย ป่ าโมก โพธิ์
ทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ และสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
5) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุม่ อําเภอลาดหลุมแก้ว เมืองปทุมธานี สาม
โคก ธัญบุรี ลําลูกกา หนองเสือ และคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6) การวางผังนโยบายพัฒนาพืนทีกลุม่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ลาด
บัวหลวง ผักไห่ เสนา บางซ้าย บางบาล และบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุม่ อําเภอเมืองตรัง รัษฎา วังวิเศษ สิเกา
กันตัง หาดสําราญ และปะเหรียง จังหวัดตรัง
11) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุม่ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช บางขัน ทุ่ง
สง พระพรหม ลานสกา พรหมคีรี และท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
23) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ผัง
24) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 1 ผัง

40,000,000 บาท
6,000,000 บาท
34,000,000 บาท

93,214,400
45,942,200
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600

45,929,600

37,200,000

11,160,000

37,200,000

11,160,000

36,400,000

689,600

37,200,000

11,160,000

39,200,000
9,750,000
8,550,000

8,610,000
1,050,000
300,000
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งบประมาณที่ตง้ั ไว้
9,900,000
2,849,949,200
2,122,960,300
2,122,960,300
105,371,800
2,041,000
2,041,000
2,017,588,500
16,012,600

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
26) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก 1 ผัง
ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.4 ค่าควบคุมงาน
(1.11) ควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชมุ ชนนางรอง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(3) ควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชมุ ชนบางทรายใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(9) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครพนม ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ
อ่างเก็บนํา้ หนองญาติ ตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนมระยะที่ 1 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลเขือ่ งใน อําเภอเขือ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

6,650,000
1,330,000
2,660,000
2,660,000

13,300,000
2,660,000
5,320,000
5,320,000

48,000,000
9,600,000
28,800,000
9,600,000

90,000,000
18,000,000
54,000,000
18,000,000

ปรับลด
1,800,000

21,160,000
21,160,000
21,160,000
10,000
10,000
10,000

21,150,000
3,990,000

1,330,000

1,330,000

2,660,000

2,660,000

1,327,431,200

17,160,000

28,800,000

160,000

54,000,000

1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(14) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลศรีเมืองใหม่ อําเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(32) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลเขือ่ งใน อําเภอเขือ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(42) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองบึงกาฬ ระยะที่ 1 อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(45) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลเมืองสระแก้ว อําเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(50) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลตําบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.
สกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เกี่ยวกับอาคาร
และการใช้ประโยชน์ท่ดี ินจากการบังคับใช้
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

40,000,000
8,000,000
24,000,000
8,000,000

ปรับลด

24,000,000

1,000,000

18,000,000

4,500,000

20,000,000

5,000,000

12,000,000

3,000,000

10,000,000

2,500,000

76,748,100
1,885,500
1,885,500
1,885,500
621,100
621,100
19,025,000

4,058,200
8,200
8,200
8,200

บาท
บาท
บาท
บาท

90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท

100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท

50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท

8,200
8,200

4,050,000
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
2) จ้างที่ปรึกษาแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 1
รายการ
3) จ้างที่ปรึกษาการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมินและการซ่อมแซม
โครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย 1 รายการ
ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รบั การจัดรูปเพือ่ พัฒนา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการจัดรูปที่ดนิ เพือ่ พัฒนาพื้นที่จงั หวัดสุรนิ ทร์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการจัดรูปที่ดนิ เพือ่ พัฒนาพื้นที่อาํ เภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1
โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

2,500,000

1,375,000

4,925,000
206,879,600
137,795,600
137,795,600
137,795,600
137,795,600
18,000,000

2,675,000

22,050,000
22,050,000
22,050,000
22,050,000
22,050,000
11,550,000

43,000,000 บาท
18,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000

10,500,000

21,387,200
21,387,200

4,000
4,000

9,738,000

2,500

11,649,200
12,643,021,300
3,407,759,200
3,376,534,700
3,376,534,700
3,376,534,700
3,376,534,700

1,500

456,800,000
364,104,200
364,104,200
364,104,200
364,104,200

49,000,000

30,000,000

30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพือ่ การจัดทําผังเมืองและผัง
ชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพือ่ การจัดทําผังเมืองและผังชุมชน จังหวัด
นนทบุรี
2) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพือ่ การจัดทําผังเมืองและผังชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี
แผนงาน : จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิต : ระบบป้ องกันนํ้ าท่วมพื้นที่ชมุ ชนที่จดั ทํา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(23) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนเสนาและสามกอ อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

209,800,000 บาท
31,500,000 บาท
79,333,300 บาท

364,104,200
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(24) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนบางระกํา ระยะที่ 2 อ.บาง
ระกํา จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(26) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(27) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(29) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนบางมูลนาก ระยะที่ 2 อ.บาง
มูลนาก จ.พิจติ ร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(39) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนป่ าแดด ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

49,000,000 บาท
49,966,700 บาท

284,670,000
42,750,000
96,900,000
96,900,000
48,120,000

149,900,000
22,500,000
51,000,000
51,000,000
25,400,000

149,800,000
22,500,000
51,000,000
51,000,000
25,300,000

219,790,000
33,000,000
83,111,100
83,111,100
20,567,800

309,600,000
46,500,000
105,400,000
78,500,000

96,900,000

70,000,000

51,000,000

35,000,000

51,000,000

20,000,000

83,111,100

30,000,000

78,500,000

50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(40) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนแม่จนั ระยะที่ 1 อ.แม่จนั จ.
เชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(45) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนวารินชําราบ ระยะที่ 3 อ.วา
รินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(46) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ 1 จ.
มุกดาหาร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(54) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนบา้ นสวน ระยะที่ 1 อ.เมือง
จ.ชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(59) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จ.
เชียงใหม่ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งริมแม่น้ํ าและริมทะเลทัว่ ประเทศ
3. งบลงทุน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

79,200,000 บาท

149,880,000
22,500,000
51,000,000
76,380,000

129,800,000
19,500,000
52,000,000
58,300,000

199,800,000
30,000,000
75,555,600
75,555,600
18,688,800

189,690,000
28,500,000
64,600,000
48,000,000
48,590,000

249,780,000
37,500,000
85,000,000
85,000,000
42,280,000

76,380,000

24,104,200

58,300,000

35,000,000

75,555,600

20,000,000

48,000,000

10,000,000

85,000,000

40,000,000

4,533,953,100
4,496,257,600

87,355,800
87,355,800

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(29) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(33) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข อ.วัดสิงห์
จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(52) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา ศาลปู่ขนุ ชาติ หมู่ท่ี 4 ต.บ้าน
กล ้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(63) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(102) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.
เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 200 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(110) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 6 ต.บางปลากรด อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง

34,000,000
5,100,000
11,000,000
17,900,000

44,800,000
6,750,000
15,300,000
22,750,000

26,890,000
4,050,000
7,830,000
15,010,000

61,800,000
9,300,000
16,966,700
17,500,000
18,033,300

30,500,000
4,575,000
9,437,500
16,487,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,496,257,600
4,496,257,600
4,394,257,600

ปรับลด
87,355,800
87,355,800

17,900,000

8,895,000

22,750,000

7,450,000

15,010,000

7,505,000

17,500,000

12,000,000

16,487,500

8,193,800

16,575,000

11,000,000

87,355,800

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(142) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หน้าโรงเรียนปฐมวิทยาคาร หมู่ท่ี
4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100
เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(165) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ เสียวใหญ่ บ้านนาแค หมู่ท่ี 7 ต.ขี้เหล็ก อ.
ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(200) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดดอนบุปผาราม หมู่ท่ี 3
ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(204) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดเถรพลาย หมู่ท่ี 1 ต.วัง
นํา้ ซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(211) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ เสียว บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ท่ี 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.
เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(225) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม บริเวณบา้ นโตนใต้ หมู่ท่ี 9 ต.สูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
30,850,000
4,650,000
9,625,000
16,575,000

12,500,000
1,875,000
4,687,500
5,937,500

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท

5,937,500

1,351,000

16,800,000

200,000

22,400,000

200,000

19,200,000

150,000

22,400,000

290,000

19,200,000

300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

28,000,000 บาท
5,600,000 บาท
22,400,000 บาท

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

28,000,000 บาท
5,600,000 บาท
22,400,000 บาท

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(236) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง (ต่อเนื่อง-เขือ่ น
เดิมปี 55) หมู่ท่ี 3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 200 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(245) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ คาง บ้านสบขุ่น หมู่ท่ี 7 ต.ป่ าคา อ.ท่าวังผา
จ.น่าน ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(259) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม บ้านวังหลวง หมู่ท่ี 3 ต.วังหลวง อ.
หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(260) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ลาว หมู่ท่ี 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(272) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณวังทะลุ บ้านศาลากลาง ต.กระโพ
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ ความยาว 300 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(276) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านตุงลุง หมู่ท่ี 5 ต.โขงเจียม อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(284) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านบุ่งคล ้า-ท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง
จ.มหาสารคาม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

19,200,000

270,000

20,000,000

260,000

19,200,000

9,486,600

20,000,000

300,000

18,000,000

230,000

19,200,000

8,743,100

22,400,000

300,000

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

22,500,000 บาท
4,500,000 บาท
18,000,000 บาท

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

28,000,000 บาท
5,600,000 บาท
22,400,000 บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(285) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านเค็ง หมู่ท่ี 6-บ้านดง หมู่ท่ี 2 ต.กุด
ขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(295) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม บ้านนํา้ รัด หมู่ท่ี 4 ต.นํา้ รัด อ.หนอง
ม่วงไข่ จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(301) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านทับกฤชใต้ หมู่ท่ี 7 ต.ทับกฤชใต้
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(306) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณวัดสว่างอัมพวัน ต.ทรายมูล อ.
พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(307) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย บริเวณวัดท่าสามัคคี หมู่ท่ี 1 ต.
องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(447) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน วัดพังม่วง หมู่ 3 ต.วังนํา้ ซับ อ.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการป้ องกันการสูญเสียดินแดนชายฝัง่ แม่น้ํ าชายแดนระหว่าง
ประเทศ อันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติเพือ่ ความมัน่ คง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

18,000,000

8,896,300

19,200,000

250,000

24,000,000

330,000

19,200,000

300,000

17,600,000

230,000

4,500,000

225,000

4,569,309,000
4,557,090,300
4,557,090,300
4,557,090,300

5,340,000
5,340,000
5,340,000
5,340,000

22,500,000 บาท
4,500,000 บาท
18,000,000 บาท

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท

28,500,000
4,500,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,545,090,300

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(126) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณโรงเรียนบ้านสงาว ต.ห้วยพิชยั
อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 200 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(145) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาเมือง หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม) ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(186) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณหน้า สภ.สังคม ต.แก้งไก่ อ.
สังคม จ.หนองคาย ความยาว 135 เมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด
5,340,000

17,600,000

200,000

20,000,000

250,000

12,000,000

4,890,000

22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท

25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เชิงรุก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น
(อสม.)
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อุดหนุนทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2) เงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ าของสถานีสูบนํา้
2.3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ า
แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อุดหนุนเป็ นค่าทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
12) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 40 แห่ง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
235,561,420,300
7,600,320,000
7,600,320,000
7,600,320,000
7,600,320,000

ปรับลด
6,149,086,000
56,160,000
56,160,000
56,160,000
56,160,000

7,600,320,000
3,026,608,800
3,026,608,800
3,026,608,800
3,026,608,800
1,400,000,000
1,400,000,000
1,626,608,800
800,000,000
150,406,031,400
150,406,031,400
150,406,031,400
31,938,519,000
628,806,000
628,806,000
17,242,916,000
17,041,991,000

56,160,000

90,000,000

950,000,000
950,000,000
950,000,000
950,000,000
700,000,000
700,000,000
250,000,000
250,000,000

5,142,926,000
5,142,926,000
5,142,926,000
5,142,926,000
170,956,000
170,956,000
4,959,970,000
4,959,970,000

12,000,000

14-24
เมืองพัทยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : เมืองพัทยา
แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่ประชาชนได้รบั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
2) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

537,560,700
68,346,300
207,528,700
53,023,300
208,662,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,492,904,200
1,364,806,400
660,975,300
660,975,300
659,523,300
147,023,300

ปรับลด
53,023,300
53,023,300
53,023,300
53,023,300
53,023,300

53,023,300

53,023,300

53,023,300

กระทรวงยุติธรรม

15-1
กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 18 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 245,026,300 บาท จําแนกดังนี
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
755,112,700
61,544,800

ปรับลด
74,585,100
1,000,000

61,544,800
56,544,800

1,000,000
1,000,000

13) โครงการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพืนทีจ งั หวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

2,000,000
180,000,000

1,000,000

10,000,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพือการเข้าถึงความยุติธรรม
ของประชาชน
1. งบรายจ่ายอืน

155,000,000
155,000,000

10,000,000
10,000,000

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุตธิ รรมชุมชนเพือ การเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมของประชาชน
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

150,000,000
479,567,900

10,000,000

ผลผลิต : สนับสนุ นการบริหารจัดการหน่ วยงานในสังกัดและให้บริการแก่
ประชาชนในด้านงานยุติธรรม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(2) รถยนต์ประจําตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี 1 คัน
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

479,567,900
101,225,000
101,225,000
11,442,000
5,442,000
1,650,000
6,000,000

63,585,100
63,585,100
63,585,100
2,370,000

6,000,000
89,783,000
89,783,000

720,000

61,215,100

89,783,000

61,215,100

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือการสร้างความเป็ น
ธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบรายจ่ายอืน

(1) โครงการเพิม ประสิทธิภาพระบบสํารองข้อมูลและกูค้ นื ข้อมูลเครือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท าํ การและสิง ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท าํ การกระทรวงยุตธิ รรม พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง สิน
ปี 2554 ตัง งบประมาณ
ปี 2556 ตัง งบประมาณ
ปี 2557 ตัง งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

1,502,520,000
122,110,000
164,100,000
89,783,000
1,126,527,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

63,585,100

1,650,000
1,650,000
720,000

61,215,100

15-2
กรมคุมประพฤติ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,828,690,900
871,017,400

ปรับลด
4,000,000
3,500,000

ผลผลิต : ผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบําบัด
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(19) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)
(25) วัสดุงานบา้ นงานครัว
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

871,017,400
694,212,300
683,939,700
4,400,000
2,312,000
19,797,400
19,797,400
19,344,000
15,690,400
15,690,400
861,782,900

3,500,000
2,500,000
2,500,000

ผลผลิต : ผูก้ ระทําผิดได้รบั การสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้ นฟู
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

861,782,900
172,273,500
151,466,700
9,020,400

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมคุมประพฤติ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด

2,200,000
300,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

15-3
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั การส่งเสริม คุม้ ครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุ ษยชน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณทีตงั ไว้
489,905,100
489,905,100

ปรับลด
3,000,000
3,000,000

478,105,100
88,730,700
85,944,900
85,944,900
45,529,400

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

15-4
กรมบังคับคดี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมบังคับคดี
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการจัดทําศูนย์สาํ รองระบบคอมพิวเตอร์
4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายโครงการไกล่เกลีย1 ชัน2 บังคับคดี

งบประมาณทีตงั ไว้
856,531,000
856,531,000
856,531,000
18,300,000
18,300,000
18,300,000
18,300,000
18,300,000
5,648,300
5,648,300

ปรับลด
1,960,000
1,960,000
1,960,000
960,000
960,000
960,000
960,000
960,000

1,000,000
1,000,000

15-5
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผูเ้ ยาว์ได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(16) ค่าใช้จ่ายเพือ เพิม ประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท าํ การและสิง ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท าํ การและสิง ก่อสร้างประกอบทีม รี าคาต่อหน่วยตํา
กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนาพฤตินิสยั
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 47 ทีน งั  2 คัน
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท าํ การและสิง ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง? สิ?น
ปี 2554 ตัง? งบประมาณ
ปี 2555 ตัง? งบประมาณ
ปี 2556 ตัง? งบประมาณ
ปี 2557 ตัง? งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณทีตงั ไว้
1,693,545,100
1,602,178,800
885,632,300
270,444,200
259,379,800
259,379,800

ปรับลด
25,720,000
25,720,000
1,520,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

11,014,200
13,728,100
13,728,100
7,077,000
85,000
85,000
6,651,100
6,651,100

1,000,000

6,651,100
716,546,500
146,303,300
146,303,300
17,860,100
10,400,400
10,400,400
128,443,200
117,305,000

500,000

34,000,000
212,000,000
40,500,000
9,000,000
59,000,000
34,000,000
69,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

520,000
520,000
20,000
20,000
20,000

500,000
500,000

24,200,000
24,200,000
24,200,000
200,000
200,000
200,000

24,000,000
24,000,000
14,000,000

15-6
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อม
ส่วนประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง* สิ*น
ปี 2555 ตัง* งบประมาณ
ปี 2556 ตัง* งบประมาณ
ปี 2557 ตัง* งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

30,000,000
299,801,000
44,970,200
18,000,000
30,000,000
206,830,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
10,000,000

15-7
กรมราชทัณฑ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมราชทัณฑ์
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : ผูต้ อ้ งขังติดยาเสพติดได้รบั การฟื นฟูสมรรถภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(5) ค่าเบียเลียง ทีพ กั และค่าพาหนะ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) เครืองตรวจค้นร่างกายผูต้ อ้ งขัง (Body Scanner)เรือนจํากลางคลองไผ่
และเรือนจํากลางระยอง 2 เครือง
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : ผูต้ อ้ งขังได้รบั การควบคุม ดูแล
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ
(22) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
(1) ระบบบําบัดนําเสียเรือนจํากลางบางขวาง 1 แห่ง
(2) ระบบบําบัดนําเสียเรือนจํานครปฐม 1 แห่ง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(4) ก่อสร้างเรือนจําจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2554 ตังงบประมาณ
ปี 2555 ตังงบประมาณ
ปี 2556 ตังงบประมาณ
ปี 2557 ตังงบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

504,680,000
23,702,000
40,800,000
82,404,800
104,000,000
204,900,000
48,873,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
9,719,836,200
343,979,300
343,979,300
190,199,500
184,396,300
184,396,300
13,853,600
31,000,000
31,000,000
26,000,000
26,000,000

ปรับลด
66,536,000
2,933,600
2,933,600
1,933,600
1,933,600
1,933,600

26,000,000
9,375,856,900
9,265,053,000
5,100,880,400
4,766,841,000
181,170,200
2,656,000
795,503,100
795,503,100
785,493,100
31,700,000
15,850,000
15,850,000
707,758,800
104,000,000

1,000,000

1,933,600

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

63,602,400
63,602,400
2,066,400
2,066,400
1,410,400
656,000

61,536,000
61,536,000
61,536,000
1,000,000
500,000
500,000
60,536,000
32,750,000

15-8
กรมราชทัณฑ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(5) ก่อสร้างเรือนจําจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง
งบประมาณทัง' สิ'น
ปี 2554 ตัง' งบประมาณ
ปี 2555 ตัง' งบประมาณ
ปี 2556 ตัง' งบประมาณ
ปี 2557 ตัง' งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณทีตงั ไว้
107,200,000
531,210,000
26,681,500
40,900,000
84,450,000
107,200,000
218,400,000
53,578,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
27,786,000

15-9
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิต : การจัดการคดีพเิ ศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพเิ ศษ ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการคุม้ ครองพยาน
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

367,770,000
60,540,000
17,000,000
99,922,600
95,744,600
94,562,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,122,542,600
1,122,542,600
1,122,542,600
211,286,600
192,293,600
43,809,800
98,144,600
98,144,600
98,144,600
95,744,600
95,744,600

ปรับลด
33,822,100
33,822,100
33,822,100
1,500,000
1,500,000

68,750,000
15,000,000
3,000,000

3,500,000

1,500,000

28,822,100
28,822,100
28,822,100
28,822,100
28,822,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000
1,500,000

15-10
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุ นการพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงห้องฝึ กอบรมสํานักงานกิจการยุตธิ รรม 1 แห่ง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
185,383,700
185,383,700

ปรับลด
4,000,000
4,000,000

129,853,700
59,291,500
55,987,700
55,987,700
27,295,300
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

15-11
สถาบันนิ ตวิ ิทยาศาสตร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันนิ ตวิ ิทยาศาสตร์
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ดา้ นนิ ตวิ ิทยาศาสตร์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องตรวจพิสูจน์หมึก 1 เครื่อง
(2) เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน 1 เครื่อง
(3) เครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
(4) ชุดอุปกรณ์พมิ พ์อกั ษรลงบนตลับชิ้นเนื้อและพิมพ์อกั ษรลงบนแผ่นสไลด์
1 ชุด
(5) ชุดอุปกรณ์ 8 คนดูสาํ หรับเชื่อมต่อกล ้องจุลทรรศน์ 1 ชุด
(6) เครื่องขนย้ายศพ 1 เครื่อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
268,956,600
268,956,600
189,407,800
77,067,600
73,617,600
73,617,600
6,525,200
49,200,000
49,200,000
49,200,000
43,205,000
4,500,000
22,470,000
11,235,000

ปรับลด
2,090,000
2,090,000
2,090,000
90,000
90,000
90,000

2,300,000
1,500,000
1,200,000

230,000

90,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000

150,000
120,000

15-12
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
2,517,933,300
2,517,933,300

ปรับลด
28,563,100
28,563,100

1,077,611,700
412,135,000
412,135,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

5) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพือ นบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตยาเสพติดและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 1
โครงการ

40,000,000

10,000,000

ผลผลิต : กลุม่ ผูม้ ีโอกาสเข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติดได้รบั การป้ องกันไม่เข้าไปยุง่
เกียวกับยาเสพติด
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

1,440,321,600
54,560,000
54,560,000
20,210,000
1,110,000
1,110,000
19,100,000

18,563,100
8,563,100
8,563,100
268,100

1,400,000
34,350,000
24,000,000

219,100

8,295,000

24,000,000

8,295,000

247,000,000
247,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : ผูเ้ กียวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รบั การ
ดําเนิ นการตามกระบวนการยุติธรรม
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว ไป

(2) ระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารข่าวและปราบปรามยาเสพติด (ศขป./NCOC) 1
ระบบ
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ กั อาศัยและสิง ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 6
จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณทัง@ สิ@น
ปี 2556 ตัง@ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง@ งบประมาณ
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว ไป
4) โครงการเสริมสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของกลุม่ เสีย งและ
ผูท้ เี กียวข้องกับยาเสพติดทีผ ่านกระบวนการปรับเปลีย นความคิดและพฤติกรรม

49,000
49,000
219,100

8,295,000

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

15-13
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ผลผลิต : ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4. งบรายจ่ายอืน
3) โครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทจุ ริต 1 โครงการ

งบประมาณทีตงั ไว้
272,704,500
272,704,500
272,704,500
22,260,000
20,000,000

ปรับลด
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000

