กระทรวงแรงงาน

16-1
กระทรวงแรงงาน
มาตรา 19 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงาน ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 3,136,463,900 บาท จําแนกดังนี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนงาน : เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุม้ ครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพืนทีได้รบั บริการด้านแรงงาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11.1) การฝึ กอบรมสัมมนาบุคคลภายใน
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
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม+ รี าคาต่อหน่วยตํา+ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม+ี รี าคาต่อหน่วยตํา+ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม+ี รี าคาต่อหน่วยตํา+ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง+ ก่อสร้างอืน+
(1) ค่าปรับปรุงสิง+ ก่อสร้างอืน+ ทีม+ รี าคาต่อหน่วยตํา+ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝี มอื เพือ+ บรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ 26600 คน
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12.1) การฝึ กอบรมสัมมนาบุคคลภายใน
(12.2) การฝึ กอบรมสัมมนาบุคคลภายนอก
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(16.2) ค่าโฆษณาวิทยุ

งบประมาณทีตงั ไว้
1,236,429,700
1,125,895,000
541,804,800
131,744,900
124,144,100
3,349,600
3,349,600
23,294,500
23,294,500
21,075,000
15,601,300
13,151,300
85,000
85,000
1,334,500
1,334,500
357,000
357,000
2,219,500
2,219,500
2,219,500
201,030,000

ปรับลด
25,358,500
25,358,500
15,668,800
33,000
33,000

100,000,000
350,261,900
125,689,400
93,334,600
9,599,700
8,123,700
1,476,000
5,045,200
700,000

14,000,000

33,000
33,000

1,635,800
1,635,800
1,545,800
1,440,000
1,440,000
10,000
10,000
91,000
91,000
4,800
4,800

90,000
90,000
90,000

14,000,000

9,572,400
970,200
970,200
485,400
327,300
158,100
480,000
180,000

16-2
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
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 ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถประจําตําแหน่งรัฐมนตรี
(2) รถประจําตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทมี รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง ก่อสร้างอืน
(1) ค่าปรับปรุงสิง ก่อสร้างอืน ทีม รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท าํ การและสิง ก่อสร้างประกอบ
(2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชัน=
1 แห่ง
ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุม้ ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(13.1) การฝึ กอบรมสัมมนาบุคคลภายใน
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
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทมี รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณทีตงั ไว้
48,092,300
48,092,300
20,194,700
1,704,600
1,704,600
5,442,000
3,792,000
1,650,000
202,400
202,400
27,897,600
9,647,600
9,647,600
18,250,000

ปรับลด
8,602,200
8,602,200
5,680,500

18,000,000
233,828,300
99,922,900
96,304,500
96,304,500
275,900
275,900
8,165,200
8,165,200
8,165,200
738,700
738,700
187,000
187,000

2,700,000

228,000
228,000
5,442,000
3,792,000
1,650,000
10,500
10,500

2,921,700
221,700
221,700
2,700,000

117,300
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600

115,700
115,700
115,700
93,700
93,700
22,000
22,000

16-3
กรมการจัดหางาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการจัดหางาน
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมการมีงานทําอย่างมีคุณค่า

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,118,768,100
27,163,200
27,163,200
26,816,100
26,816,100

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

16-4
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : เพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการจัดหาครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์สาํ หรับห้องฝึ กอบรมรองรับการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน 1 โครงการ
4. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชนั้ สูงพัฒนาศักยภาพแรงงาน
รองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม 9 จังหวัด (ระยะที่ 1)
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้ องกัน
การค้ามนุ ษย์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝี มือแรงงานทัง้ ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
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
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.6 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.7 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) โครงการจัดหาครุภณั ฑ์ ศูนย์พฒั นาฝี มอื แรงงานจังหวัดระนอง 1
โครงการ
(2) โครงการจัดหาครุภณั ฑ์ ศูนย์พฒั นาฝี มอื แรงงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,153,702,400
607,587,200
607,587,200
66,228,200
66,228,200
56,088,200
56,088,200

ปรับลด
82,955,400
54,330,000
54,330,000
1,320,000
1,320,000
1,320,000

56,088,200
419,174,700

1,320,000

53,010,000

259,606,000

53,010,000

1,504,454,800

28,625,400

1,271,689,600
80,391,800
80,391,800
32,471,300
5,906,500
5,906,500
22,300
22,300
275,000
275,000
759,000
759,000
218,600
218,600
12,712,900

3,625,400
3,625,400
3,625,400
3,000,000

6,638,600

500,000

6,074,300
47,920,500

500,000

1,320,000

725,100
725,100
22,300
22,300
275,000
275,000
759,000
759,000
218,600
218,600
1,000,000

625,400

16-5
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : พัฒนาฝี มือแรงงานไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบ
กิจการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
23,871,100
11,711,100
1,247,400
1,247,400

ปรับลด
578,900
578,900
46,500
46,500

232,765,200
100,000,000

25,000,000
25,000,000

100,000,000

25,000,000

16-6
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
1,082,176,500

ปรับลด
13,150,000

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้ องกัน
การค้ามนุ ษย์

13,891,200

2,710,000

ผลผลิต : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญาการค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงานและการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบทีเลวร้าย
2. งบรายจ่ายอืน
2) โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายของแรงงานเด็ก
แผนงาน : เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุม้ ครองแรงงาน
ผลผลิต : แรงงานได้รบั สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(9) ค่าเบี(ยเลี(ยง ค่าเช่าทีพ, กั และค่าพาหนะ
(9.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(9.2) ค่าเช่าทีพ, กั ระหว่างเดินทางในประเทศ
(9.3) ค่าเบี(ยเลี(ยงเดินทางในประเทศ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน

13,891,200
5,420,000
2,710,000
990,374,100
886,214,800
280,996,100
240,274,400
240,274,400
18,118,100
4,729,400
8,444,800
4,943,900
29,890,600
29,890,600
26,026,400
15,197,600

2,710,000
2,710,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

2,710,000

10,440,000
8,440,000
7,290,000
7,290,000
7,290,000
7,290,000
2,200,000
3,790,000
1,300,000

1,150,000
1,150,000
1,000,000
1,000,000

(2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน 1
ระบบ
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท, าํ การและสิง, ก่อสร้างประกอบ

8,952,200
3,864,200
3,487,500

1,000,000

(2) ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ 1 แห่ง

1,892,000

150,000

104,159,300
33,313,100
31,624,000
31,624,000
3,761,800
2,221,600

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

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(6) ค่าเบี(ยเลี(ยง ค่าเช่าทีพ, กั และค่าพาหนะ
(6.3) ค่าเบี(ยเลี(ยงเดินทางในประเทศ

150,000
150,000

2,000,000
2,000,000

16-7
สํานักงานประกันสังคม
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
27,898,613,700
12,080,000,000

ปรับลด
3,000,000,000
2,983,726,600

ผลผลิต : ผูป้ ระกันตนได้รบั ความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ
ประกันสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว ไป

12,080,000,000
12,080,000,000
12,080,000,000

2,983,726,600
2,983,726,600
2,983,726,600

1) เงินอุดหนุนสําหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพือ รักษาพยาบาล
ผูป้ ระกันตน
แผนงาน : เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุม้ ครองแรงงาน
ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รบั ความคุม้ ครองจากการประกันสังคม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,080,000,000
15,818,613,700
1,002,141,200
201,052,400
201,052,400

2,983,726,600

46,581,200
27,336,000
10,560,000

13,993,400

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานประกันสังคม
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

(8) ค่าเบี-ยเลี-ยง ค่าเช่าทีพ กั และค่าพาหนะ
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(11) ค่าอาหารว่างและเครืองดืม

16,273,400
16,273,400
16,273,400
16,273,400

13,993,400
2,280,000

กระทรวงวัฒนธรรม
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กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา 20 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 267,501,700 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผลผลิต : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตัง้ และรูปแบบการดําเนินงาน
ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขัน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนําความเป็ นไทยสู่สากล
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติและ
อุตสาหกรรมสารัตถะ
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รบั การบริหารจัดการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 1 หลัง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็ นพื้นที่บริการทาง
วัฒนธรรมระดับนานาชาติ
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,915,370,900
35,000,000
35,000,000
35,000,000

ปรับลด
117,256,600
5,000,000
5,000,000
5,000,000

20,000,000
167,000,000

5,000,000

167,000,000
167,000,000
70,000,000
40,000,000

10,000,000
10,000,000

30,000,000
1,655,370,900
861,075,400
409,262,600
409,262,600
7,004,600
1,675,500
1,675,500
402,258,000
12,677,000
12,677,000
387,850,000

2,000,000

387,850,000
245,000,000
949,000,000
116,179,000
163,000,000
245,000,000
424,821,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000

5,000,000
3,000,000

102,256,600
102,256,600
97,756,600
97,756,600
209,200
209,200
209,200

97,547,400
262,400
262,400
97,285,000

97,285,000
45,000,000

17-2
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ ร่วมสมัย
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทาํ การกระทรวงวัฒนธรรม
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการกระทรวงวัฒนธรรม
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางทางวัฒนธรรม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,885,000
16,600,000
1,800,000
6,802,500
3,885,000
4,112,500
726,699,200
120,300,000
34,085,000
135,615,000
436,699,200
12,000,000
1,800,000
1,818,000
3,350,000
5,032,000

ปรับลด
2,775,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
135,615,000

47,500,000

3,350,000

2,010,000

120,312,000
18,612,000
25,000,000

4,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000
2,500,000
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กรมการศาสนา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการศาสนา
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ศาสนิ กชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั ความรูต้ ามหลักธรรมทางศาสนา
4. งบรายจ่ายอืน
2) ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

งบประมาณทีตงั ไว้
402,346,300
357,346,300
295,941,300
19,100,000
3,000,000

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

17-4
กรมศิลปากร
หน่ วย : บาท

งบประมาณทีตงั ไว้
2,098,243,700
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
972,666,200

ปรับลด
32,227,200
2,700,000
2,700,000
2,700,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพือเพิมศักยภาพทางการท่องเทียว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิง+ ก่อสร้างอืน+
(1) ค่าปรับปรุงสิง+ ก่อสร้างอืน+ ทีม+ รี าคาต่อหน่วยตํา+ กว่า 10 ล ้านบาท

570,972,300
372,337,300
372,337,300
372,337,300
234,457,900
85,022,900

11,469,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000

(4) โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
1 แห่ง

45,000,000

5,000,000

19,935,000
26,000,000

3,000,000

26,000,000
154,000,000
154,000,000
154,000,000
154,000,000
149,000,000
35,000,000
35,000,000
1,073,977,500
312,382,600
27,427,800
27,427,800
27,427,800
5,401,000

469,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมศิลปากร
แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผลผลิต : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : เพิมรายได้จากการท่องเทียวและบริการ

(6) โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร เพือ+
สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเทีย+ วเชิงวัฒนธรรม
ผลผลิต : โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท+ าํ การและสิง+ ก่อสร้างประกอบ
(4) โครงการปรับปรุงอาคารประภาสพิพธิ ภัณฑ์ 1 แห่ง
(5) โครงการปรับปรุงอาคารมหาสุรสิงหนาถ 1 แห่ง
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รบั การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,700,000

25,469,000

11,000,000
3,000,000

469,000

14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
7,000,000
7,000,000

4,058,200
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
40,100

17-5
กรมศิลปากร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทมี รี าคาต่อหน่วยตํา กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(2) เครืองควบคุมเสียงแบบดิจติ อล 1 ชุด
ผลผลิต : แหล่งเรียนรู ้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รบั การพัฒนา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(2) ติดตัง: กล ้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตัง: 3 ชุด

งบประมาณทีตงั ไว้
1,901,000
8,142,600
6,915,700
449,152,700
70,799,500
70,799,500
31,799,500
18,615,700
9,263,700

ปรับลด
40,100
1,959,900
1,959,900

2,058,200
2,058,200
2,058,200
2,058,200
2,058,200
2,058,200

17-6
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : มรดกภูมิปญั ญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รบั การเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิถวี ฒั นธรรมอาเซียน
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : มรดกภูมิปญั ญาทางวัฒนธรรมได้รบั การเชิดชูและสืบสาน
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้ องมรดกภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรม
ผลผลิต : แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมได้รบั การพัฒนาและเผยแพร่
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(2) แผ่นยางปูพ้นื เวทีหอประชุมใหญ่ พร้อมอุปกรณ์จดั เก็บ 1 ชุด
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(2) ก่อสร้างอาคารวิศิษฏศิลปิ น จ.ปทุมธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

90,000,000
18,000,000
18,000,000
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
783,843,600
46,000,000

ปรับลด
24,513,000
10,000,000

46,000,000
46,000,000
20,000,000
499,243,600
103,666,500
27,500,000
27,500,000
249,479,900
36,225,500
36,225,500
6,220,500
3,480,200
3,000,000
1,528,000
1,528,000
30,005,000
8,820,000
8,820,000
21,185,000
18,000,000

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

14,513,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

4,513,000
4,513,000
4,513,000
1,313,000
600,000
600,000
713,000
713,000

3,200,000
500,000
500,000
2,700,000
2,700,000

17-7
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผลผลิต : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
(Inspired by Thai)
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสู่สากล
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
290,199,500
11,032,000

ปรับลด
13,000,000
1,800,000

11,032,000
11,032,000
11,032,000
119,000,000

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

10,000,000

74,000,000
52,000,000
52,000,000
25,000,000
25,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
7,000,000

(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของอาคารศูนย์หอ
ศิลป์ ร่วมสมัยราชดําเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะที่ 2
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง

25,000,000
27,000,000
27,000,000

7,000,000

(1) ค่าตกแต่งภายในอาคารศูนย์หอศิลป์ ร่วมสมัยราชดําเนินเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รบั การเพิม่ คุณค่าและมูลค่า
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์

27,000,000
130,167,500
73,568,500
26,247,000
26,247,000

7,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

17-8
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม#ี รี าคาต่อหน่วยตํา# กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าทีดินและสิง ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง# ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนปฏิบตั กิ าร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลัง
งบประมาณทัง: สิ:น
ปี 2556 ตัง: งบประมาณ
ปี 2557 ตัง: งบประมาณ
(2) อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง: สิ:น
ปี 2556 ตัง: งบประมาณ
ปี 2557 ตัง: งบประมาณ

งบประมาณทีตงั ไว้
995,992,800
863,228,200
778,156,100
247,652,200
247,652,200
27,242,100
1,847,400
1,847,400
220,410,100
167,950,000
40,000,000

ปรับลด
54,402,200
54,402,200
54,402,200
54,402,200
54,402,200
10,500

48,000,000

22,391,700

10,500
10,500

54,391,700
54,391,700
32,000,000

50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
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ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ระบบคลังข้อมูล (Digital Content Data Center) 1 ระบบ
ผลผลิต : องค์ความรูท้ ่พี ร้อมให้บริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
103,490,000
98,085,000
50,149,100
50,149,100
50,149,100
11,772,400
1,101,800
10,670,600
47,935,900
47,935,900
47,935,900
31,772,500

ปรับลด
1,458,800
1,458,800
1,158,800
1,158,800
1,158,800
1,158,800
88,200
1,070,600

300,000
300,000
300,000
300,000
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หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์ และสิง่ เกี่ยวเนื่ องได้รบั การอนุ รกั ษ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(4) เครื่องมือปฏิบตั ิการซ่อมสงวนรักษาและบูรณะฟิ ลม์ ภาพยนตร์ 1 ชุด
(5) เครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดทิ ศั น์ 1 ชุด
(6) เครื่องมือการอนุรกั ษ์และแปลงเอกสารทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์ 1 ชุด
ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และสิง่
เกี่ยวเนื่ อง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรกั ษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรกั ษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

325,423,300
65,084,600
21,696,400
130,168,800
108,473,500
5,740,700
1,164,400
1,143,600
2,287,200
1,145,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
240,367,100
176,367,100
128,697,400
128,697,400
128,697,400
15,244,100
1,929,700
4,682,000
1,350,000

ปรับลด
23,343,900
23,343,900
1,000,000
1,000,000
1,000,000

4,750,000

615,000

47,669,700
47,669,700
47,669,700
22,840,000
21,696,400

22,343,900
22,343,900
22,343,900

1,143,600

647,500

1,000,000
95,000
160,000
130,000

22,343,900
21,696,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17-11
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : องค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณทีตงั ไว้
62,323,800
57,323,800
57,323,800
57,323,800
57,323,800
39,669,400

ปรับลด
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

18-1
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา 21 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 482,703,700 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเพือ่ การดําเนินการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิ คมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค
1. งบดําเนิ นงาน

597,800,000
63,800,000
534,000,000
67,640,000
45,048,000
11,114,200
410,197,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,428,006,500
2,428,006,500
164,972,400
128,000,000
128,000,000

ปรับลด
26,114,200
26,114,200
2,000,000
2,000,000
2,000,000

85,500,000

2,000,000

43,600,000
43,600,000
43,600,000
43,600,000
43,600,000

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

318,000,000
240,000,000
240,000,000
60,000,000
11,114,200
11,114,200
11,114,200
11,114,200
11,114,200
11,114,200

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

1,500,000
1,500,000

5,000,000

11,114,200
11,114,200
11,114,200
11,114,200
11,114,200
11,114,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,000,000
33,000,000

3,000,000
3,000,000

18-2
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจําภูมภิ าค
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระยะที่ 2)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
33,000,000

ปรับลด
3,000,000

33,000,000

3,000,000

138,000,000
138,000,000
138,000,000

3,500,000
3,500,000
3,500,000

138,000,000

3,500,000

18-3
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
525,782,200
525,782,200
196,576,400
21,763,100
21,763,100
12,000,000
12,000,000

ปรับลด
32,382,000
32,382,000
9,182,000
9,182,000
9,182,000
1,300,000

(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารจากของเหลวทีใ่ ช้สกัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 1 เครื่อง

5,000,000

500,000

(3) ชุดเครื่องมือทดสอบกรดอะมิโนของรังนกและผลิตภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่

6,000,000
9,763,100
9,763,100

800,000

7,882,000

9,763,100

7,882,000

44,274,100
8,150,000
8,150,000
6,200,000
6,200,000
6,200,000
1,950,000
1,950,000
1,950,000
233,838,500
48,000,000
48,000,000
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,600,000

705,300
705,300
705,300
500,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : สินค้าได้รบั การตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

(1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว้ ลพานุกรม สูง 7 ชัน้ พื้นทีร่ วม 13,000
ตารางเมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ห้องปฏิบตั กิ ารที่ได้รบั การพัฒนาและรับรองความสามารถ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดมวลมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : การวิจยั พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในนํา้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
(3) ระบบทํานํา้ บริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

94,400,000
16,708,000
36,304,900
9,763,100
31,624,000

1,300,000

7,882,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500,000
500,000

205,300
205,300
205,300

22,094,700
3,794,700
3,794,700
1,900,000
1,900,000
100,000
800,000

18-4
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(4) เครื่องย่อยตัวอย่างนํา้ ด้วยไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
(5) เครื่องวัดขนาดอนุภาค ความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและนํา้ หนักโมเลกุล
(Zeta Potential) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ
5. งบรายจ่ายอืน่
2) โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
ผลผลิต : กําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ไี ด้รบั การพัฒนา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,800,000
4,000,000
38,000,000
18,000,000
18,000,000
5,740,000
5,740,000
5,740,000
110,845,000
110,350,000
22,423,900
3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000

ปรับลด
500,000

500,000

1,894,700
1,894,700
1,894,700

100,000
100,000
100,000

18,200,000
18,200,000

400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
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สํานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานนิ วเคลียร์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(16) ค่าใช้จ่ายการจัดตัง้ เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)
(18) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ศึกษาผลกระทบและป้ องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสี
ในภูมภิ าคอาเซียน
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกํากับดูแลวัสดุกมั มันตรังสีและ
เครื่องกําเนิ ดรังสี
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(6) ค่าใช้จ่ายเพือ่ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี
(11) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การพัฒนาระบบกํากับดูแลกากกัมมันตรังสีของประเทศ
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ ศูนย์พฒั นาบุคลากรด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2555-2561)
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้ าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ยานพาหนะฉุกเฉินทางรังสี 1 คัน
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(3) เครื่องวัดภูมอิ ากาศและระดับปริมาณรังสี 1 เครื่อง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารปฏิบตั ิการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

448,000,000
68,380,000
200,000,000
179,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
314,642,400
314,642,400

ปรับลด
14,180,000
14,180,000

116,531,600
19,993,300
19,993,300

1,700,000
1,700,000
1,700,000

4,200,000

1,000,000

3,177,800

700,000

175,183,800
38,551,700
33,112,800

9,680,000
4,500,000
4,500,000

5,700,000
4,512,400

1,300,000

5,432,200
3,980,000
90,190,000
90,190,000
21,810,000
2,500,000
2,500,000
19,310,000
1,500,000
68,380,000
68,380,000
68,380,000

1,300,000

1,000,000

900,000

5,180,000
5,180,000
4,000,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000

1,180,000
1,180,000
1,180,000
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สํานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั ความรูแ้ ละมีความเข้าใจต่อพลังงานนิ วเคลียร์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
22,927,000
22,927,000
22,927,000
11,945,000

ปรับลด
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000

18-7
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,490,608,600
1,747,155,400
1,747,155,400
1,747,155,400
1,659,885,400
978,875,400
87,270,000
72,270,000

ปรับลด
62,000,000
25,270,000
25,270,000
25,270,000
20,000,000

37,000,000

135,000

(2) โครงการพัฒนาพันธุข์ า้ วทีเ่ พิม่ ผลผลิตต่อพื้นที่ ใช้นาํ้ และปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (ต้านทานโรค
แมลง สภาวะแวดล ้อมทีไ่ ม่เหมาะสม) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง

35,270,000
15,000,000

135,000

(1) โครงการพัฒนาพันธุข์ า้ วทีเ่ พิม่ ผลผลิตต่อพื้นที่ ใช้นาํ้ และปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (ต้านทานโรค
แมลง สภาวะแวดล ้อมทีไ่ ม่เหมาะสม) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง

15,000,000
743,453,200
457,549,000
457,549,000
368,500,000
368,500,000

36,730,000
36,730,000
36,730,000
36,730,000

329,800,000

36,730,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : การวิจยั และพัฒนา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) โครงการศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพือ่ ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(1) งานอุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารและพื้นทีเ่ พือ่ ศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบ
งานวิจยั 1 แห่ง

20,000,000

5,270,000
270,000

5,000,000

5,000,000

36,730,000

18-8
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) เครื่องกัดซีเอ็นซี 1 เครื่อง
(2) เครื่องกลึงซีเอ็นซี 1 เครื่อง
(3) เครื่องขึ้นแบบเร็ว 1 เครื่อง
(6) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ สําหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

431,410,800
295,832,700

11,500,000
11,500,000

295,832,700
295,832,700
295,832,700
241,332,700
54,500,000
15,000,000
7,000,000
15,000,000
5,000,000

11,500,000
11,500,000
11,500,000
5,000,000
6,500,000
3,500,000
1,000,000
1,500,000
500,000

18-9
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์
(2) ระบบสถานีดาวเทียมพือ่ รับสัญญาณและผลิตขอ้ มูลดาวเทียม
LANDSAT- 8
ผลผลิต : การพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
501,974,400
501,974,400
269,668,000
269,668,000
269,668,000
157,273,000
65,250,000

ปรับลด
18,000,000
18,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

30,000,000
153,417,900
153,417,900
153,417,900
80,000,000

3,000,000

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

80,000,000

10,000,000

5,000,000
3,000,000

10,000,000

18-10
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าครุภณั ฑ์
(3) Low level Alpha-beta Counting 10-fold Planchet Counter
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วย เทคโนโลยี
นิ วเคลียร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อาคารเลี้ยงแมลงพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง
ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย
เครื่องเร่งอนุ ภาค
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) โครงการเพิม่ ศักยภาพผลิตผลการเกษตรเพือ่ การส่งออกด้วย เครื่องเร่ง
อนุภาค
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

605,300,000
121,060,000
44,761,000
219,739,500
219,739,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
701,245,300
166,678,800
166,678,800
166,678,800
166,678,800
31,100,000

ปรับลด
202,154,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
534,566,500

5,000,000

5,000,000

197,154,000

275,000,000
275,000,000
275,000,000
50,000,000
225,000,000
225,000,000

165,000,000
165,000,000
165,000,000

44,761,000
44,761,000
44,761,000
44,761,000

32,154,000
32,154,000
32,154,000

44,761,000

32,154,000

15,000,000
150,000,000
150,000,000

32,154,000

18-11
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
382,495,200
382,495,200
382,495,200
382,495,200
382,495,200
170,743,600
140,916,000

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

(8) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์โครงการออกแบบและสร้างเครื่องเร่งอนุภาค
สําหรับการกําจัดเซลล์มะเร็งเพือ่ ทดแทนการรักษาแบบเคมีบาํ บัด (Medical
linac)

31,000,000

3,000,000

(9) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์โครงการระบบอัตโนมัตติ น้ แบบสําหรับ
อบแห้งผักผลไม ้และอาหารด้วยไมโครเวฟ

30,200,000

6,500,000

(10) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์โครงการการสร้างห้องปฏิบตั กิ ารกลางสําหรับ
การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

20,000,000

5,500,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์

1,000,000
15,000,000

18-12
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การวิจยั และพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2 ค่าใช้สอย
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าเช่ารถ 3 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ
(12) เงินอุดหนุนเป็ นค่าเช่ารถ 2 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
3) ค่าครุภณั ฑ์
(1) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพือ่ การวิจยั และพัฒนา 1 ชุด
ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อุดหนุนทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมภิ าคพร้อมอาคารประกอบ จ. สงขลา
พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 จ.เชียงใหม่ พร้อม
ค่าควบคุมงาน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น

5,382,000
1,076,400
1,076,400
1,076,400
2,152,800
3,791,000
758,200
758,200
758,200
758,200
758,200

81,425,000
16,285,000
37,770,000
27,370,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
345,682,100
345,682,100
106,959,900
106,959,900
106,959,900
38,356,000
24,737,400
1,076,400

ปรับลด
49,373,500
49,373,500
2,403,300
2,403,300
2,403,300

758,200

326,400

10,000,000
10,000,000
216,710,700
216,710,700
216,710,700
159,009,300
23,731,400

2,000,000

45,373,500
45,373,500
45,373,500

37,770,000

5,928,500

70,772,500

22,257,500

403,300

403,300
76,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000

45,373,500
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

203,525,000 บาท

18-13
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์ตดิ ตามการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ พร้อม
ค่าควบคุมงาน จ.แพร่
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : การพัฒนากําลังคนด้านดาราศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

40,705,000 บาท
70,772,500 บาท
92,047,500 บาท
15,187,500

15,187,500

22,011,500
22,011,500
22,011,500
19,911,500

1,596,700
1,596,700
1,596,700

101,250,000 บาท
15,187,500 บาท
86,062,500 บาท

1,596,700

18-14
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : การพัฒนาและสนับสนุ นนวัตกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
436,185,900
436,185,900
436,185,900
436,185,900
436,185,900
407,180,500

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

18-15
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : องค์ความรู ้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ท่มี ีศกั ยภาพเชิง
พาณิ ชย์และอุตสาหกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์โครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีห่นุ ยนต์ทาง
การแพทย์ชนั้ สูงเพือ่ ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตของภูมภิ าคอาเซียน
4) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการจัดตัง้ ศูนย์พฒั นาบริการการรักษาด้วยเซลล์บาํ บัด (Cell
Therapy Center) ของประเทศไทย

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
479,507,300
479,507,300

ปรับลด
41,000,000
41,000,000

479,507,300
479,507,300
479,507,300
30,964,100
279,745,000

41,000,000
41,000,000
41,000,000

237,862,400
85,637,600

32,000,000

53,500,000

5,000,000

4,000,000
32,000,000

5,000,000

กระทรวงศึกษาธิการ

19-1
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 22 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 2,784,146,700 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูร้ บั บริการการศึกษาตามอัธยาศัย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ปรับปรุงหลังคาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ฯ 1 แห่ง
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ค่าติดตัง้ ระบบภายในห้องประชุม/ห้องแสดงทางวัฒนธรรม
(ศว.ร้อยเอ็ด) 1 แห่ง
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงานและพลังงานทดแทน (ศว.ร้อยเอ็ด)
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการอุทยานเรียนรูแ้ ละสิง่ แวดล ้อมทางนํา้ (ศว.รังสิต)
3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงานเพือ่ ชีวติ (ศว.ขอนแก่น)
ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รบั การอุดหนุ น
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
7) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ผลผลิต : โครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่ งทุน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
56,027,812,200
16,715,011,700
1,417,206,500
222,650,100
222,650,100
34,820,000
10,070,000
10,070,000
187,830,100
24,147,800
9,147,800
15,000,000
20,102,500
4,888,000

ปรับลด
500,000,000
500,000,000
60,000,000
39,000,000
39,000,000
10,070,000

15,214,500
471,000,000
10,000,000
5,000,000
6,000,000
5,188,173,800
4,765,344,700
4,765,344,700
1,225,541,200
2,428,371,900
2,428,371,900
2,428,371,900
2,428,371,900

15,214,500

10,070,000
10,070,000

28,930,000
10,115,500
5,500,000
4,615,500
18,814,500
3,600,000

21,000,000
10,000,000
5,000,000
6,000,000

40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมทิ ศั น์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
4) โครงการจัดทําแผนบูรณาการยุทธศาสตร์

64,980,000
9,750,000
22,750,000
32,480,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
281,097,900
281,097,900
281,097,900
32,480,000
32,480,000
32,480,000
32,480,000
32,480,000

ปรับลด
15,000,000
15,000,000
15,000,000
10,494,200
10,494,200
10,494,200

130,741,000
73,223,300

4,505,800

10,494,200
10,494,200

บาท
บาท
บาท
บาท
4,505,800
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) วัสดุการศึกษา
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนร่มเกล ้า จังหวัดนราธิวาส
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัด
ปัตตานี 1 หลัง

17,700,000 บาท
2,655,000 บาท
15,045,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนบังนังสตาวิทยา จังหวัด
ยะลา 1 หลัง

17,700,000 บาท
2,655,000 บาท
15,045,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา
1 หลัง

17,700,000 บาท
2,655,000 บาท
15,045,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

17,700,000 บาท
2,655,000 บาท
15,045,000 บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
304,362,952,900
2,184,064,400

ปรับลด
1,021,666,400
92,264,400

2,184,064,400
976,576,600
972,976,600
59,440,000
1,050,487,800
1,050,487,800
665,500,000
665,500,000
665,500,000
384,987,800
241,868,000

92,264,400
2,291,000
2,291,000
89,973,400
89,973,400
88,000,000

2,655,000

493,350

2,655,000

493,350

2,655,000

493,350

2,655,000

493,350

2,291,000

88,000,000
88,000,000

1,973,400
1,973,400
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(5) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

21,718,000
3,257,700
16,650,500
1,809,800

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(16) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
259,313,625,700
181,487,926,300
169,083,352,700
164,766,338,700
3,036,382,900
3,036,382,900
266,102,400
208,639,400
208,639,400
2,770,280,500
1,549,515,900

ปรับลด
866,752,000
241,780,700
203,187,000
203,187,000
38,593,700
38,593,700
4,800

1,435,500

1,500

1,809,800

1,000

1,435,500

1,376,500

1,809,800

1,809,800

4,800
4,800

38,588,900
38,588,900

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

21,718,000 บาท
3,257,700 บาท
16,650,500 บาท
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(17) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,809,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบา้ นด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

21,718,000
3,257,700
16,650,500
1,809,800

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
จังหวัดน่าน 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านาง
อุปถัมภ์) จังหวัดลําปาง 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(22) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(23) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น

ปรับลด

1,809,800

38,000

1,435,500

1,500

1,435,500

8,500

1,435,500

1,500

1,435,500

1,500

1,435,500

20,500

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

17,226,500 บาท
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบา้ นเทอดไทย จังหวัด
เชียงราย 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,584,000 บาท
13,207,000 บาท
1,435,500 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชา
ชนู ทศิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(29) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(30) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(31) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบางแพ จังหวัด
ราชบุรี 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

1,435,500

326,500

1,435,500

76,500

1,435,500

1,500

1,435,500

6,500

1,435,500

4,500

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยผักไล จังหวัดเพชรบูรณ์
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(34) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัด
อุตรดิตถ์ 1 หลัง

21,718,000
3,257,700
16,650,500
1,809,800

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(35) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัด
มหาสารคาม 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(36) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(38) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(39) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบา้ นสะเดียง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(40) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

ปรับลด

1,809,800

3,000

17,787,200

7,559,500

17,787,200

122,100

17,787,200

4,000

17,787,200

4,000

14,160,000

3,000

17,787,200

4,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,234,000 บาท

19-8
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(41) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทูว้ ทิ ยา จังหวัดภูเก็ต
1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(48) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(50) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(51) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัด
ตาก 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(52) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(53) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลหนองหาน
วิทยายน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(58) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลศรีสาํ โรง จังหวัด
สุโขทัย 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

17,787,200

7,559,500

17,787,200

34,000

17,787,200

4,000

17,787,200

7,559,500

14,160,000

40,000

14,160,000

300,000

14,160,000

1,700,000

19-9
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(60) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบา้ นตูม (นพค.15 กรป.
กลางอุปถัมภ์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(66) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์ 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(67) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(75) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบา้ นท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(85) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบา้ นท่าโสม จังหวัดอุดรธานี
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(89) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

14,548,000 บาท
2,909,600 บาท
11,638,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

14,160,000

540,000

14,160,000

35,000

14,160,000

30,000

14,160,000

500,000

11,638,400

1,318,000

17,787,200

7,559,500
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(91) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : ผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(4) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
1 หลัง

17,787,200

34,000

29,162,434,400
1,408,653,500
1,408,653,500
1,248,653,500
1,232,299,500

290,743,500
290,743,500
290,743,500
290,743,500

1,809,800

3,000

1,435,500

500

45,000,000

24,750,000

38,400,000

17,900,000

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนภาชี (สุนทรวิทยานุกูล)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

21,718,000
3,257,700
16,650,500
1,809,800

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(27) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชัน้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง

17,226,500
2,584,000
13,207,000
1,435,500

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(28) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชัน้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

75,000,000
15,000,000
45,000,000
15,000,000

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

290,743,500

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

48,000,000 บาท
9,600,000 บาท
38,400,000 บาท
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(29) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชัน้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(30) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชัน้ โรงเรียนสตรีชยั ภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 1 หลัง

75,000,000
15,000,000
45,000,000
15,000,000

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(31) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

48,000,000 บาท
9,600,000 บาท
38,400,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(32) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวรราชาทินดั ดามาตุวทิ ยา จังหวัด
ปทุมธานี 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(33) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวังนํา้ เย็นวิทยาคม จังหวัด
สระแก้ว 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(34) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัด
กาญจนบุรี 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(35) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

ปรับลด

45,000,000

16,500,000

38,400,000

9,600,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,700,000 บาท

19-12
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(36) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(37) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนหาดใหญ่พทิ ยาคม จังหวัดสงขลา
1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

3,540,000 บาท
14,160,000 บาท
14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(38) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(39) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จังหวัดเลย
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(40) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(41) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัด
ยโสธร 1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(42) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท
17,700,000 บาท
3,540,000 บาท

19-13
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(43) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(44) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลําปาง 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(45) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนป่ าแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(46) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(47) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(48) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(49) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

14,160,000

3,540,000

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท
17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

19-14
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(50) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(51) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1 หลัง

17,700,000 บาท
3,540,000 บาท
14,160,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัด
สมุทรปราการ 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํา้ จังหวัด
ระยอง 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท

ปรับลด

14,160,000

3,540,000

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

19-15
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(58) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีธาตุพทิ ยาคม จังหวัดอุดรธานี
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(59) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีวไิ ล จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(60) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(61) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัด
กาฬสินธุ ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(62) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบา้ นไผ่ จังหวัดขอนแก่น
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(63) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

17,787,200 บาท
17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท
22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

19-16
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(64) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(65) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัด
อุบลราชธานี 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(66) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัด
นครราชสีมา 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(67) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรนิ ทร์
1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(68) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(69) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนทุ่งเสลีย่ มชนู ปถัมภ์ จังหวัด
สุโขทัย 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(70) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนนิยมศิลป์ อนุสรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 หลัง

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

17,787,200

7,559,500

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

22,234,000 บาท
4,446,800 บาท
17,787,200 บาท

19-17
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : เด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัด
ขอนแก่น 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.6 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : เด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูม่ าตรฐาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั ่ (ดีเซล) 300 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

50,000,000
7,500,000
38,333,000
4,167,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,380,415,800
184,749,600
184,749,600
128,016,400
44,183,400

ปรับลด
4,167,000
4,167,000
4,167,000
4,167,000

4,167,000

4,167,000

1,312,073,000
224,528,800
224,528,800
47,321,400
1,963,600
1,963,600
776,935,900
125,355,600
125,355,600
89,355,600
1,800,000

9,000
9,000
9,000
9,000

4,167,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,800,000
2,431,601,300
1,655,432,300
1,655,432,300
695,832,300
184,860,000
184,860,000
1,232,400,000 บาท
184,860,000 บาท
1,047,540,000 บาท

9,000
9,000

649,800
649,800
649,800
649,800
649,800

649,800

129,402,000
129,402,000
129,402,000
129,402,000
129,402,000
129,402,000

19-18
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Digital Content 8 กลุม่ สาระ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.2) ค่าหนังสือเรียน
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,612,156,000
400,000,000
400,000,000
41,793,545,100

ปรับลด
200,000,000
200,000,000

41,793,545,100
41,793,545,100
41,793,545,100
41,793,545,100
25,304,944,400
5,570,212,700
2,927,274,800
3,003,966,900
4,987,146,300

62,650,000
62,650,000
62,650,000

200,000,000

62,650,000

62,650,000
28,750,000
14,025,000
4,875,000
9,000,000
6,000,000

19-19
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคา
ต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัย
การอาชีพเชียงราย(วท.เวียงป่ าเป้ า) จังหวัดเชียงราย 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(3) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(4) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา
1 หลัง

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
20,715,251,400
169,340,000
169,340,000
13,500,000
13,500,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

ปรับลด
82,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000

15,608,483,200
5,920,121,200
691,574,600
691,574,600
441,009,800
304,275,000
13,440,000

80,000,000
35,084,400
35,084,400
35,084,400
35,084,400

21,000,000

8,767,500

21,000,000

6,300,000

1,500,000
1,500,000

500,000
500,000
500,000

35,084,400
1,406,100

19-20
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(6) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(7) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
21,000,000

981,000

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(8) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(9) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(10) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(12) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา(วัดนิเวศธรรมประวัติ) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(13) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท

13,440,000

3,880,800

13,440,000

3,880,800

13,440,000

1,406,100

13,440,000

1,406,100

13,440,000

1,406,100

21,000,000

5,649,900

19-21
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2550 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(3) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

21,000,000 บาท

839,522,000
378,100,000
50,427,500
184,323,500
226,671,000

7,602,490,400
712,073,000
712,073,000
571,723,500
522,708,500
226,671,000

35,512,100
35,512,100
35,512,100
35,512,100

21,000,000

6,063,700

13,440,000

1,406,100

13,440,000

1,406,100

13,440,000

1,406,100

13,440,000

1,406,100

35,512,100
3,945,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(4) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(วทก.ราษีไศล) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(5) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคสุรนิ ทร์(วท.รัตนบุร)ี จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(6) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคบุรรี มั ย์(วก.ประโคนชัย) จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(7) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

19-22
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(8) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,500 ตาราง
เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(12) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(13) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(14) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : ผูร้ บั บริการการฝึ กอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสัน้
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารโรงฝึ กงาน พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการนครพนม(วก.นาแก) จังหวัดนครพนม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด

13,440,000

1,406,100

21,000,000

2,197,100

21,000,000

8,767,500

21,000,000

7,507,500

1,830,695,900
184,251,100
184,251,100
141,797,500
122,097,500
21,000,000

9,403,500
9,403,500
9,403,500
9,403,500

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

9,403,500
2,197,100

19-23
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
21,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(3) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างตาก จังหวัดตาก 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(4) อาคารปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 3,000
ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จังหวัดนครพนม
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(5) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วก.นาแก) จังหวัดนครพนม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(6) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ พื้นที่ไม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัย
สารพัดช่างเชียงใหม่(วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

ปรับลด
2,197,100

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000

2,197,100

13,440,000

1,406,100

13,440,000

1,406,100

26,250,000 บาท
5,250,000 บาท
21,000,000 บาท

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท

19-24
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์วทิ ยบริการ 4 ชัน้ ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,200
ตร.ม. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน
(สร้างความรู ้ สร้างอาชีพ)
ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบเครือข่ายในอาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1 ระบบ
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสติ นักศึกษา

63,000,000
12,600,000
7,800,000
42,600,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
7,140,654,000
170,304,500
170,304,500

ปรับลด
40,500,000
500,000
500,000

20,000,000
20,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4,260,824,900
596,126,400
45,546,000
45,546,000
44,650,000
44,650,000
7,800,000

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

30,000,000
24,400,000
4,920,000
4,920,000
4,920,000
4,920,000
4,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
120,341,800
110,000,000

19,480,000

350,654,000
22,000,000
22,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000

3,600,000
350,000
350,000
350,000

81,000,000
81,000,000
65,000,000

3,250,000
3,250,000

19,480,000

350,000
350,000

3,250,000

19-25
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รบั บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3. งบรายจ่ายอืน่
6) ค่าใช้จ่ายการจ้างบํารุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนําแสง
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าสิง่ ก่อสร้าง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,292,520,100

ปรับลด
2,000,000

2,251,172,700
400,000,000
1,643,539,400
934,310,500
934,310,500
934,310,500
103,005,800
103,005,800

2,000,000
2,000,000

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

19-26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(5) อาคารปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี และนวัตกรรมเทคโนโลยี
1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(6) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการรวมทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

550,000,000
220,000,000
330,000,000
49,500,000
99,000,000
69,962,200
111,537,800
500,000,000
200,000,000
300,000,000
60,000,000
78,000,000
162,000,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,992,253,700
3,491,916,300
2,366,179,600
462,329,300
462,329,300
354,919,000
289,369,000

ปรับลด
44,053,800
44,053,800
44,053,800
44,053,800
44,053,800
44,053,800

69,962,200

23,053,800

78,000,000

21,000,000

44,053,800

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

19-27
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์

350,000,000
175,000,000
175,000,000
35,000,000
39,392,100
100,607,900

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,053,998,600
2,923,415,200
1,568,680,000
158,055,100
158,055,100
124,830,100
39,392,100
39,392,100

ปรับลด
10,000,000
10,000,000
5,719,000
5,719,000
5,719,000
5,719,000

205,757,300
205,757,300
205,757,300
18,157,300
12,000,000

4,281,000
4,281,000
4,281,000

5,719,000
5,719,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,281,000
3,000,000

19-28
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้ นฟูความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบา้ นและนานาประเทศ
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,959,196,400
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

ปรับลด
5,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

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

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000

2,500,000

19-29
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
895,905,300
846,540,000
65,983,300
65,983,300
11,717,400
11,717,400
11,717,400

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วจิ ยั เฉลิมพระเกียรติ
หลังที่ 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

253,200,000
75,960,000
177,240,000
26,595,800
44,795,000
11,717,400
47,065,900
47,065,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

19-30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวม 80 ปี พร้อมครุภณั ฑ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
971,183,000
940,761,500
621,397,400
98,501,200
98,501,200
85,501,200
16,208,400
16,208,400
120,000,000
12,000,000
108,000,000
21,600,000
16,208,400
70,191,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

19-31
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารการเรียนการสอนและปฏิบตั ิการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,229,501,900
1,142,363,400
409,333,100
94,415,800
94,415,800
88,000,000
84,000,000
48,000,000
150,000,000
30,000,000
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000

19-32
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการเพิม่ ความรูเ้ รื่องประชาคมอาเชียน
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสําหรับภูมภิ าคอาเซียนตอนล่าง
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
15) เงินอุดหนุนการดําเนินงานโครงการจัดตัง้ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
17) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการหลักสูตรกับการขยายโอกาสการหางานทํา
20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาใน
ประเทศไทย
21) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูในการพัฒนาจิตสํานึก
พลเมือง/เพือ่ สร้างความเป็ นพลเมืองและการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองสําหรับนักเรียนระดับ การศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
24) เงินอุดหนุนโครงการสถาบันภาษาอาหรับ
25) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสีย่ งภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
(E-learning)
27) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,442,655,700
198,595,000
198,595,000
198,595,000
198,595,000
3,000,000
2,500,000

ปรับลด
106,537,200
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

63,000,000
332,259,000
332,259,000

3,000,000

2,000,000
1,000,000

56,537,200
56,537,200

332,259,000
332,259,000
26,275,200

56,537,200
56,537,200

3,273,600
22,600,000

3,273,600

5,900,000

5,900,000

40,000,000

14,500,000

10,426,000
16,000,000
3,210,147,100
730,485,600
87,030,400
87,030,400
66,974,400
13,860,000
13,860,000

2,426,000

18,381,800

6,055,800

6,000,000

44,000,000
12,979,900
12,979,900
12,979,900
12,979,900
6,030,100
6,030,100

19-33
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2552 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(4) ซอฟต์แวร์อปุ กรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย 1 ระบบ
(5) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 1 ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
157,445,000
15,744,500
141,700,500
83,420,000
8,020,000
36,400,500
13,860,000

125,000,000
50,000,000
75,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000

223,000,000
89,200,000
133,800,000
26,760,000
26,760,000
80,280,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000
30,000,000

6,949,800

1,313,685,800
104,828,400
104,828,400
49,666,300
49,666,300
5,000,000
3,000,000
55,162,100
26,760,000
26,760,000

19,814,100
19,814,100
19,814,100
400,000

3,652,100
3,652,100

3,652,100

6,949,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

400,000
250,000
150,000

19,414,100
15,762,000
15,762,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

156,745,300 บาท

3,652,100

19-34
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
21,745,000
135,000,300
6,750,000
28,975,200
59,375,100
3,652,100
36,247,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
937,430,800
98,375,400
98,375,400
83,639,900
64,939,900
35,689,900

143,143,800
7,157,200
135,986,600
7,500,000
36,926,300
35,689,900
55,870,400

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,206,000
11,206,000
11,206,000
11,206,000
11,206,000
11,206,000

19-35
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สําหรับห้อง
Studio-3 1 ระบบ
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) เครื่องพิมพ์ออฟเซตขนาด 2 หน่วยพิมพ์ 1 เครื่อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
806,956,500
778,824,900
701,724,300
66,933,300
66,933,300
66,933,300
35,433,300
35,433,300

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

31,500,000
31,500,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

19-36
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
734,133,500
688,169,300
401,556,700
160,986,700
160,986,700
137,071,600
115,571,300
47,624,300
254,446,000
25,444,600
229,001,400
37,500,000
54,614,900
34,139,300
47,624,300
55,122,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

19-37
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
6) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์แบบ Campus
Agreement (พ.ศ. 2555-2557)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
538,170,800
433,569,900
383,071,700
180,975,600
180,975,600
6,500,000

ปรับลด
344,700
344,700
325,000
325,000
325,000

13,947,400
2,155,000
2,155,000
395,000

19,700
19,700
19,700

325,000

19,700

19-38
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
11) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีขยายพันธุส์ ตั ว์เพือ่ ชุมชน
13) โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์กบั ประเทศมาเลเซีย
15) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) มอเตอร์หนิ เจียร 1 ชุด

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
460,803,300
59,627,400

ปรับลด
8,350,000
6,850,000

59,627,400
42,954,900
42,954,900
3,080,000
2,500,000
4,500,000
370,006,700
170,821,100
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
8,684,000
1,000,000

6,850,000
6,850,000
6,850,000
1,350,000
2,500,000
3,000,000

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

19-39
มหาวิทยาลัยนครพนม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยนครพนม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตัง้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
519,372,900
466,948,000
203,961,000
49,081,600
49,081,600
42,081,600

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

19-40
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
284,079,900
264,755,200
102,599,800
7,618,700
7,618,700
7,618,700
39,000
39,000
7,434,700
7,434,700

ปรับลด
16,300
16,300
16,300
16,300
16,300
16,300
1,100
1,100
15,200
15,200

19-41
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) กลุม่ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 กลุม่ อาคาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
416,860,100
400,096,200
175,771,400
35,353,700
35,353,700
32,700,000
32,700,000
32,700,000
150,000,000
7,500,000
142,500,000
28,500,000
32,700,000
81,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
4,760,000
4,760,000
4,760,000
4,760,000
4,760,000
4,760,000
4,760,000
4,760,000

19-42
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
494,690,400
470,128,000
212,406,900
3,095,200
3,095,200
2,575,000
1,575,000
1,575,000
350,000,000
35,000,000
315,000,000
47,250,000
78,750,000
1,575,000
187,425,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000

19-43
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สูง 12 ชัน้ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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 ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

119,780,000
8,983,500
110,796,500
16,650,000
37,675,200
25,491,600
30,979,700

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
348,333,500
321,202,500
157,713,400
58,492,700
58,492,700
19,704,000
18,402,800
8,803,100
38,788,700
25,491,600
25,491,600

ปรับลด
6,609,800
6,609,800
5,609,800
5,609,800
5,609,800
40,000

156,402,300
18,056,500
18,056,500
10,276,500
2,013,800
2,013,800
7,388,200
7,388,200

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

40,000
40,000

5,569,800
5,569,800
5,569,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

965,800
965,800
34,200
34,200

19-44
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

50,000,000
3,750,000
46,250,000
9,250,000
21,254,100
15,745,900

305,800,000
22,935,000
282,865,000
41,625,000
92,295,300
13,299,800
135,644,900

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
392,110,100
373,677,900
174,976,700
42,245,900
42,245,900
28,191,600
28,191,600
21,254,100

ปรับลด
7,173,300
7,173,300
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000

193,838,200
19,133,600
19,133,600
13,299,800
13,299,800
13,299,800

4,373,300
4,373,300
4,373,300
4,373,300

2,800,000
2,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,373,300
4,373,300

19-45
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารปฏิบตั ิการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
464,762,200
442,790,200
237,576,200
108,074,300
108,074,300
8,951,300
8,943,500
3,193,500
173,518,800
19,735,300
19,735,300
5,031,000
2,070,000
2,070,000
14,704,300
14,704,300
14,704,300
80,000,000
6,000,000
74,000,000
14,800,000
14,704,300
44,495,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
2,160,300
2,160,300
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

2,060,300
2,060,300
2,060,300
6,000
6,000
6,000

2,054,300
2,054,300
2,054,300

19-46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์พร้อมครุภณั ฑ์ 1 กลุม่ อาคาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

259,450,000
19,458,800
239,991,200
36,075,000
47,125,000
34,123,700
122,667,500

290,000,000
21,750,000
268,250,000
53,650,000
39,150,000
175,450,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
497,691,700
468,159,500
264,474,900
61,534,100
61,534,100
52,611,200
34,123,700
34,123,700

ปรับลด
49,550,000
49,550,000
10,400,000
10,400,000
10,400,000
10,400,000

195,735,500
108,249,900
108,249,900
99,313,800
93,870,000

39,150,000
39,150,000
39,150,000
39,150,000

39,150,000

39,150,000

10,400,000
10,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

39,150,000

19-47
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง 1 ชุด
(2) ชุดเครื่องมือผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง 1 ชุด
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและเกษตร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
479,445,800
452,308,800
10,022,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
4,000,000
187,392,800
71,002,400
71,002,400
59,821,000
47,227,700
47,227,700
309,960,000
87,500,000
222,460,000
33,375,000
94,562,500
47,227,700
47,294,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
7,228,600
7,228,600
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
1,500,000

5,228,600
5,228,600
5,228,600
5,228,600
5,228,600
5,228,600

19-48
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
336,368,100
327,597,900
207,667,200
60,603,100
60,603,100
60,603,100
60,603,100
37,803,100
140,000,000
7,000,000
133,000,000
26,600,000
37,803,100
68,596,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
2,660,000
2,660,000
2,660,000
2,660,000
2,660,000
2,660,000
2,660,000
2,660,000

19-49
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

100,000,000
17,500,000
82,500,000
16,500,000
14,500,000
51,500,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
485,521,400
465,201,800
121,594,900
23,835,300
23,835,300
9,335,300
9,335,300
9,335,300
14,500,000
14,500,000
14,500,000

ปรับลด
5,487,400
5,487,400
4,746,100
4,746,100
4,746,100
758,700

328,649,200
84,223,100
84,223,100
8,049,900
8,049,900
6,474,000

741,300
741,300
741,300
741,300

758,700
758,700

3,987,400
3,987,400
3,987,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

741,300
741,300

19-50
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการรวม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
323,692,000
309,638,400
263,042,900
34,023,800
34,023,800
30,924,600
30,924,600
18,849,600
69,915,500
3,495,800
66,419,700
9,975,000
24,912,500
18,849,600
12,682,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
4,894,000
4,894,000
4,894,000
4,894,000
4,894,000
4,894,000
4,894,000
4,894,000

19-51
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
437,855,300
422,181,500
334,468,900
97,934,000
97,934,000
97,934,000
86,834,000
20,084,800
120,000,000
9,000,000
111,000,000
22,200,000
20,084,800
68,715,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000

19-52
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(8) วัสดุการศึกษา

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
395,201,200
376,893,300
218,335,100
18,497,500
14,453,500
7,759,600

ปรับลด
1,396,400
1,396,400
1,396,400
1,396,400
1,396,400
1,396,400

19-53
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
328,393,300
314,011,800
261,845,100
82,276,500
82,276,500
82,276,500
33,760,600
9,286,300
85,000,000
4,250,000
80,750,000
16,150,000
9,286,300
55,313,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
4,845,000
4,845,000
4,845,000
4,845,000
4,845,000
4,845,000
4,845,000
4,845,000

19-54
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบตั ิการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

200,000,000
15,000,000
185,000,000
27,750,000
43,300,000
29,950,000
84,000,000
99,700,000
4,985,000
94,715,000
19,000,000
7,015,000
31,571,600
7,218,400
29,910,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
353,300,900
339,859,900
249,323,200
39,588,400
39,588,400
37,168,400
37,168,400
29,950,000

ปรับลด
12,318,400
12,318,400
12,318,400
12,318,400
12,318,400
12,318,400

7,218,400

7,218,400

12,318,400
5,100,000

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

19-55
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
357,352,600
74,000,000

ปรับลด
2,758,400
2,758,400

74,000,000
45,500,000

2,758,400
2,758,400

45,500,000

2,758,400

19-56
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) กลุม่ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

300,000,000
22,500,000
277,500,000
41,625,000
24,095,800
21,691,700
190,087,500
100,000,000
7,500,000
92,500,000
18,500,000
21,275,000
52,725,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
356,653,100
341,567,700
161,113,800
109,636,800
109,636,800
109,636,800
42,966,700
21,691,700

ปรับลด
22,200,000
22,200,000
22,200,000
22,200,000
22,200,000
22,200,000

21,275,000

8,325,000

22,200,000
13,875,000

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

19-57
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
232,157,900
222,024,100
186,579,300
89,417,200
89,417,200
89,417,200
81,130,000
66,880,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

220,000,000
11,000,000
209,000,000
41,800,000
66,880,000
100,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
10,868,000
10,868,000
10,868,000
10,868,000
10,868,000
10,868,000
10,868,000
10,868,000

19-58

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
3.1.1.6 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง

122,850,000
11,700,000
111,150,000
21,204,000
31,444,600
19,598,900
38,902,500
154,890,000
7,744,500
147,145,500
21,375,000
25,575,000
22,355,600
77,839,900

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
389,079,500
375,378,900
108,363,300
76,030,400
76,030,400
9,952,000
560,000
560,000
2,446,900
2,446,900
66,078,400
41,954,500
19,598,900

ปรับลด
30,015,000
30,015,000
22,415,000
22,415,000
22,415,000
1,000,000

22,355,600

10,300,000

258,771,800
65,905,900
65,905,900
47,791,000
37,050,000
37,050,000

7,600,000
7,600,000
7,600,000
7,600,000

560,000
560,000
440,000
440,000

21,415,000
21,415,000
11,115,000

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

7,600,000
7,600,000

19-59

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
หน่ วย : บาท

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

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
200,000,000
10,000,000
190,000,000
38,000,000
37,050,000
114,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด

19-60

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนรวม พร้อมครุภณั ฑ์ประจําอาคาร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภณั ฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ

111,096,800
11,109,800
99,987,000
21,600,000
22,392,000
55,995,000

149,950,000
7,497,500
142,452,500
28,500,000
4,500,000
21,437,500
23,534,000
64,481,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
489,221,300
100,600,200

ปรับลด
16,943,700
5,159,300

100,600,200
98,600,200
98,600,200
96,407,000
41,967,000
22,392,000

5,159,300
4,999,300
4,999,300
4,999,300

2,000,000

160,000

2,000,000
373,353,700
124,024,000
54,524,000
54,524,000
51,534,000
23,534,000
23,534,000

160,000

4,999,300
4,999,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,784,400
10,732,400
10,732,400
10,732,400
10,732,400
7,122,600
7,122,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,000,000
28,000,000

3,609,800
3,609,800

19-61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมครุภณั ฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
75,996,000
3,799,800
72,196,200
15,105,000
7,155,000
3,853,400
28,000,000
18,082,800

188,000,000
18,800,000
169,200,000
25,380,000
35,048,000
1,052,000
53,860,000
53,860,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

242,521,100
8,583,000
8,583,000
1,052,000
1,052,000

1,052,000
1,052,000
1,052,000
1,052,000

1,052,000

1,052,000

1,052,000

19-62
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
730,186,200
667,162,700
14,564,900
14,564,900
14,564,900
14,564,900

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

19-63
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(2) อาคารเรียนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีและมัลติมเี ดีย
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

90,000,000
15,750,000
74,250,000
14,850,000
10,601,800
48,798,200

152,573,700
45,447,400
107,126,300
16,087,500
21,449,500
38,731,500
30,857,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
683,463,500
642,664,500
272,907,600
32,867,000
32,867,000
15,792,400
15,792,400
10,601,800

ปรับลด
18,086,900
18,086,900
2,642,400
2,642,400
2,642,400
2,642,400

309,658,700
114,711,300
114,711,300
114,711,300
49,869,000
38,731,500

14,444,500
14,444,500
14,444,500
14,444,500

26,257,700
23,757,700
23,757,700
23,757,700

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

2,642,400
2,642,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,444,500
14,444,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000

19-64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร
เอนกประสงค์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

169,700,000
8,485,000
161,215,000
24,225,000
28,975,900
75,771,100
32,243,000

270,000,000
13,500,000
256,500,000
51,300,000
51,300,000
153,900,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
519,604,500
500,335,400
175,500,200
130,771,100
130,771,100
127,071,100
127,071,100
75,771,100

ปรับลด
10,359,800
10,359,800
10,359,800
10,359,800
10,359,800
10,359,800

51,300,000

4,590,000

10,359,800
5,769,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-65
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(15) วัสดุการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(21) ค่าวัสดุการศึกษา
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

260,000,000
32,500,000
227,500,000
45,500,000
10,630,000
171,370,000
29,980,000
3,747,500
26,232,500
3,937,500
10,777,500
11,517,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
534,308,200
511,593,300
363,920,700
28,440,700
25,057,700
20,028,000
130,690,700
33,694,700
29,281,500
12,000,000
32,819,800
32,819,800
32,819,800
29,015,600

ปรับลด
8,158,000
8,158,000
528,000
528,000
528,000

10,630,000

6,824,900

11,517,500

5,100

528,000

7,630,000
800,000
800,000
800,000

6,830,000
6,830,000
6,830,000
6,830,000

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

19-66
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
385,716,100
368,191,200
215,320,700
78,497,300
78,497,300
72,170,200
72,170,200
41,770,200
179,900,000
8,995,000
170,905,000
25,650,000
34,200,000
41,770,200
69,284,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
9,502,300
9,502,300
9,502,300
9,502,300
9,502,300
9,502,300
9,502,300
9,502,300

19-67
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(2) ชุดทดสอบระบบโทรคมนาคมในส่วนโครงข่ายการสือ่ สารและเชื่อมต่อ
1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(3) ชุดปฏิบตั ิการวิศวกรรมโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารฝึ กปฏิบตั ิการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,310,065,400
1,252,554,000
1,067,982,300
192,843,100
192,843,100
70,088,800
70,088,800

ปรับลด
19,724,500
19,724,500
19,724,500
12,724,500
12,724,500
350,000

23,912,000

150,000

26,800,000

200,000

122,754,300
122,754,300
48,125,000

12,374,500

141,591,500

7,000,000

95,000,000

7,000,000

350,000

29,890,000 บาท
5,978,000 บาท
23,912,000 บาท
33,500,000 บาท
6,700,000 บาท
26,800,000 บาท

274,962,500
34,337,500
240,625,000
48,125,000
48,125,000
144,375,000

12,374,500
12,374,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-68
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ระบบบริหารและการจัดการเรียนรูส้ ู่มาตรฐาน 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
832,365,900
810,553,400
317,858,700
105,740,800
105,740,800
27,200,000
27,200,000
27,200,000

ปรับลด
3,140,000
3,140,000
140,000
140,000
140,000
140,000

483,428,100
66,968,400

3,000,000
3,000,000

50,000,000

3,000,000

140,000
140,000

34,000,000 บาท
6,800,000 บาท
27,200,000 บาท

19-69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(3) ชุดอาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

95,888,888
4,794,388
91,094,500
14,196,500
9,723,600
13,937,300
53,237,100

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
660,292,000
621,354,900
464,683,500
98,119,000
98,119,000
95,289,700
91,395,400
13,937,300

ปรับลด
10,287,500
10,287,500
10,287,500
7,287,500
7,287,500
7,287,500

38,137,300
38,137,300

3,000,000

7,287,500
7,287,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,000,000

19-70
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(2) ครุภณั ฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล ้องวงจรปิ ดชนิด TCP/IP
1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
954,876,400
917,785,800
718,738,500
160,879,900
160,879,900
50,634,900
50,634,900

ปรับลด
13,000,000
13,000,000
13,000,000
8,580,000
8,580,000
180,000

14,400,000

180,000

110,245,000
110,245,000
21,660,000

8,400,000

83,575,800

4,420,000

39,200,000

4,420,000

180,000

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

120,000,000
6,000,000
114,000,000
22,800,000
21,660,000
69,540,000

8,400,000
8,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(3) ระบบควบคุมและบริหารประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม่ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารอนุรกั ษ์พลังงาน ปฏิบตั ิการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารสัมนาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
ปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,021,333,800
966,533,800
734,224,600
325,619,800
325,619,800
77,855,000
77,855,000

ปรับลด
13,000,000
13,000,000
13,000,000
8,499,500
8,499,500
681,200

5,235,000

681,200

247,764,800
227,986,300

7,818,300

112,296,300

7,300,000

58,140,000

518,300

75,533,400

4,500,500

42,533,400

4,500,500

681,200

34,900,000 บาท
5,235,000 บาท
29,665,000 บาท

261,000,000
13,050,000
247,950,000
35,625,000
43,541,700
112,296,300
56,487,000

180,000,000
9,000,000
171,000,000
34,200,000
58,140,000
78,660,000

7,818,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-72
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(3) ระบบเสริมทักษะและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขนั้ พื้นฐาน 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(4) ระบบพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณั ฑ์ และอาคารประกอบ
1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารเรียนรวมและศูนย์พฒั นาเทคโนโลยีเพือ่ อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาล ้านนา
พร้อมอาคารประกอบ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ า 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,455,356,000
1,416,797,500
1,251,260,900
390,941,400
390,941,400
220,915,000
220,915,000
39,586,400

ปรับลด
50,000,000
50,000,000
50,000,000
40,440,300
40,440,300
368,000

38,504,000

185,000

170,026,400
148,373,800

40,072,300

22,500,000

8,734,000

45,682,500

19,406,300

52,843,700

11,932,000

368,000
183,000

49,483,000 บาท
9,896,600 บาท
39,586,400 บาท
48,130,000 บาท
9,626,000 บาท
38,504,000 บาท

249,977,300
12,477,300
237,500,000
47,500,000
22,500,000
167,500,000

230,000,000
11,500,000
218,500,000
32,775,000
36,915,000
45,682,500
103,127,500

40,072,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-73
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
150,000,000
7,500,000
142,500,000
21,375,000
25,031,300
52,843,700
43,250,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
125,250,600

9,559,700

90,000,000

9,559,700

19-74
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นกั ศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการจัดการ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

150,000,000
7,500,000
142,500,000
21,375,000
23,625,000
6,000,000
91,500,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
895,903,000
14,000,000

ปรับลด
44,820,200
685,000

14,000,000
14,000,000

685,000
685,000

14,000,000
835,478,700
174,825,900
11,930,000
11,930,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

685,000

6,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
656,202,800
133,057,900
133,057,900
95,676,200
58,676,200
34,660,000

171,100,000
8,555,000
162,545,000
24,225,000
43,775,000
34,660,000
59,885,000

44,135,200
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

38,135,200
31,135,200
31,135,200
31,135,200
31,135,200
15,399,000

19-75
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารโรงพยาบาลปศุสตั ว์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
6,849,000
228,300,000
11,415,000
216,885,000
31,065,000
9,508,400
38,986,100
6,849,000
130,476,500
92,000,000
4,600,000
87,400,000
17,480,000
17,167,200
52,752,800

ปรับลด
6,849,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,167,200

8,887,200

94,336,200

7,000,000

48,229,100

7,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-76
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
755,140,900
726,225,100
542,465,400
48,228,400

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

43,108,000

3,000,000

19-77
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(4) อาคารปฏิบตั ิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

282,850,000
14,142,500
268,707,500
38,475,000
32,775,000
62,686,500
134,771,000

306,640,000
15,332,000
291,308,000
42,750,000
36,416,700
54,655,200
157,486,100

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,376,399,200
1,326,638,900
289,163,000
97,437,300
97,437,300
97,437,300
87,081,500

ปรับลด
10,000,000
10,000,000
4,808,400
4,808,400
4,808,400
4,808,400

62,686,500

4,808,400

1,024,475,900
236,423,400
236,423,400
224,600,400
223,400,400
54,655,200

5,191,600
4,906,200
4,906,200
4,906,200

115,000,000

285,400

80,000,000

285,400

4,808,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,906,200
4,906,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-78
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(4) ชุดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับบริการดาต้าเซนเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 รายการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,536,934,100
1,436,856,800
894,357,500
894,357,500
894,357,500
34,520,000

ปรับลด
769,500
769,500
769,500
769,500
769,500

7,450,000

769,500

769,500

19-79
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

180,000,000
22,500,000
157,500,000
31,500,000
32,400,000
93,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,044,190,900
665,310,300
426,512,100
426,512,100
426,512,100
32,400,000

ปรับลด
10,300,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000
10,300,000

32,400,000

10,300,000

10,300,000

19-80
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 2 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,241,334,900
1,143,357,500
1,071,895,700
1,071,895,700
1,071,895,700
179,993,100
72,800,000
130,000,000
39,000,000
91,000,000
18,200,000
72,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000

19-81
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตแพร่ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

80,000,000
4,000,000
76,000,000
15,200,000
11,371,500
49,428,500
300,000,000
15,000,000
285,000,000
42,750,000
60,900,000
14,250,000
167,100,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,395,012,400
1,274,282,400
738,117,400
738,117,400
738,117,400
154,761,200
11,371,500

ปรับลด
18,821,500
18,821,500
18,821,500
18,821,500
18,821,500

14,250,000

14,250,000

18,821,500
4,571,500

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

19-82
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 84 พรรษา
1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(6) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล ้านนา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

53,390,000
12,000,000
2,900,000
15,989,300
22,500,700
86,000,000
4,300,000
81,700,000
16,340,000
14,727,200
50,632,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
761,938,800
699,727,100
455,357,900
455,357,900
455,357,900
97,924,500

ปรับลด
12,328,800
12,328,800
12,328,800
12,328,800
12,328,800

22,500,700

7,437,600

14,727,200

4,891,200

12,328,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19-83
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อาคารการเรียนรูส้ ริ รี ุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่ การศึกษา
และวิจยั
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชนั้ นําในเอเชีย
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(4) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

305,500,000
122,200,000
183,300,000
27,000,000
79,314,000
73,320,000
183,300
3,482,700

5,130,000,000
2,565,000,000
2,565,000,000
152,258,300
443,129,500
250,344,000
857,428,200
861,840,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
11,562,877,000
6,589,774,400
1,160,796,900
1,011,819,000
1,011,819,000
149,553,800
183,300

ปรับลด
55,000,000
183,300
183,300
183,300
183,300

4,428,609,800

54,816,700

4,428,609,800
4,081,601,500
4,081,601,500
330,822,700
250,344,000

54,816,700
54,816,700
54,816,700

45,532,700

32,196,700

183,300
183,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

54,816,700
22,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,300,838,500 บาท
690,251,600 บาท
1,610,586,900 บาท

19-84
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
45,532,700
215,988,200
720,751,000
628,315,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด

19-85
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมโลก
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,587,195,700
6,521,000
6,521,000
6,521,000
6,521,000

ปรับลด
457,000
326,000
326,000
326,000
326,000

6,021,000
1,551,212,000
1,257,352,500
1,076,953,100
1,076,953,100
153,794,800

326,000

131,000
131,000
131,000
131,000
131,000

19-86
มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมโลก
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ครุภณั ฑ์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตัง้ แต่ 1 ล ้านบาทขึ้นไป
(2.1) เครื่องระเหยและเก็บกลับแอลกอฮอลแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง
(2.2) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง
4) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์

329,970,000
98,991,000
230,979,000
34,650,000
58,410,000
23,468,900
114,450,100

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,418,401,100
3,300,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000

ปรับลด
17,000,000
165,000
165,000
165,000
165,000

3,300,000
1,236,803,200
632,858,500
591,405,300
591,405,300
54,968,900
23,468,900

165,000

16,835,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000
6,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
265,744,700
219,522,700
219,522,700
9,438,500
9,438,500
169,186,700
124,100,600
124,100,600
13,279,200
10,574,200
2,705,000
1,205,000
1,500,000
34,440,000
32,340,000

943,800
943,800
943,800
943,800
943,800

9,291,200
9,291,200
9,291,200
1,291,200
1,031,200
260,000
120,500
139,500
8,000,000
8,000,000

19-87
มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่ วย : บาท

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

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
400,000,000
120,000,000
280,000,000
56,000,000
32,340,000
191,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด

19-88
มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตัง้ แต่ 1 ล ้านบาทขึ้นไป
(1.1) ระบบปรับอากาศ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
882,698,200
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

ปรับลด
8,000,000
240,400
240,400
240,400
240,400

10,000,000
842,886,600
724,120,000
700,336,000
700,336,000
25,243,900
92,549,200
80,237,700
80,237,700
42,675,100
27,455,000
27,455,000
21,589,900
21,589,900
16,318,600
16,318,600
5,885,400
5,885,400
5,885,400

240,400

7,171,100
1,881,600
1,881,600
1,881,600
1,881,600

5,289,500
5,289,500
5,289,500
2,544,000
2,745,500
2,745,500

588,500
588,500
588,500
588,500
588,500
588,500
588,500

19-89
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียนแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Innovative Thai-ASEAN Academic
Cooperation at Chulalongkorn University : ITAAC@CU)
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายบุคลากร
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายบุคลากร
2.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) อาคารศูนย์ความเป็ นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายบุคลากร

813,984,000
325,594,000
488,390,000
97,678,000
45,000,000
345,712,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,814,322,800
97,799,000
97,799,000
97,799,000
97,799,000

ปรับลด
150,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

97,799,000
5,195,846,100
1,211,772,500
925,872,900
836,455,900
722,352,100
2,190,461,800
1,892,169,000
1,809,249,000
1,367,848,300
82,920,000
82,920,000
45,000,000

15,000,000

135,000,000
21,800,000
21,800,000
21,800,000
21,800,000

82,600,000
82,600,000
37,600,000
37,600,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,346,281,000
1,128,564,500
1,073,518,900
1,014,755,000

30,600,000
30,600,000
30,600,000
30,600,000

19-90
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่ การศึกษา
และวิจยั
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่
จอดรถ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภญ
ุ ไชย จ. ลําพูน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

1,250,000,000
750,000,000
500,000,000
100,000,000
60,000,000
340,000,000
300,000,000
180,000,000
120,000,000
24,000,000
38,400,000
57,600,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,482,364,700
1,322,655,800

ปรับลด
50,000,000
50,000,000

1,322,655,800
1,105,409,000
1,105,409,000
98,400,000
98,400,000

50,000,000
50,000,000
50,000,000

60,000,000

35,000,000

38,400,000

15,000,000

50,000,000
50,000,000

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

19-91
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,664,211,100
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
1,608,362,800
1,597,380,500
1,361,541,500
1,361,541,500
54,413,900
35,204,700

ปรับลด
479,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000

29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000

19-92
มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) กลุม่ อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
919,472,600
878,117,000
179,207,800
179,207,800
179,207,800
117,744,900
117,744,900
399,000,000
39,900,000
359,100,000
51,300,000
79,532,100
117,744,900
110,523,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับลด
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000

19-93
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : หลักสูตร สือ่ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ ่ไี ด้รบั การวิจยั และ
พัฒนา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) ชุดผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : ผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนสําหรับทุนการศึกษา

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,944,252,600
425,228,000

ปรับลด
150,000,000
7,815,300

425,228,000
425,228,000
425,228,000
7,815,300
7,815,300
1,519,024,600

7,815,300
7,815,300
7,815,300

1,519,024,600
1,519,024,600
1,519,024,600
1,169,402,500

7,815,300
7,815,300

142,184,700
142,184,700
142,184,700
142,184,700
142,184,700

19-94
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูม้ ีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู ้ ความสามารถ
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก 1 ระบบ
(3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ 1 ระบบ
(4) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สํารอง 1 เครื่อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
288,262,100
288,262,100

ปรับลด
2,000,000
2,000,000

288,262,100
288,262,100
288,262,100
19,839,200
11,278,000
1,061,200
1,500,000
6,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,403,500
96,500
200,000
300,000

19-95
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั สวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ
และได้รบั คุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

236,479,300
236,479,300

2,000,000
2,000,000

236,479,300
236,479,300
236,479,300
43,953,400

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

19-96
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : บุคลากรได้รบั การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
5) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายให้บริการทางวิชาการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
37,399,700
37,399,700

ปรับลด
1,000,000
1,000,000

37,399,700
37,399,700
37,399,700
13,500,000

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

19-97
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
869,817,700
869,817,700
869,817,700
869,817,700
869,817,700
109,985,100
109,985,100

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

กระทรวงสาธารณสุข

20-1
กระทรวงสาธารณสุข
มาตรา 23 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในกํากับ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 690,745,900 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การบริการสุขภาพตาม
ปัญหาของพื้นที่
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(3) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม
การทํางานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 1 เครื่อง
(6) เครื่องช่วยหายใจสําหรับทารกแรกเกิดชนิดความถีส่ ูง 1 เครื่อง
(7) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงขนาดกลาง 1 เครื่อง
(8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงชนิดหิ้วถือ 1 เครื่อง
(12) เตียงผ่าตัดทัว่ ไประบบไฟฟ้ าพร้อมรีโมทคอนโทรล 2 เตียง
(18) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี 2 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต (จํานวน 80 ห้อง) เป็ นอาคาร คสล.7 ชัน้
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1
หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารผูป้ ่ วยนอก-อุบตั ิเหตุ 5 ชัน้ เป็ นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ
อําเภอนาทวี ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
87,949,110,300
763,217,200

ปรับลด
571,540,000
22,450,000

763,217,200
320,771,100
320,291,100
25,226,100
404,446,100
404,446,100
140,677,200
129,420,000
45,270,000

22,450,000
5,545,000
5,545,000

1,700,000
1,200,000
3,000,000
1,200,000
3,400,000
2,800,000
263,768,900
100,740,600

66,000,000
13,200,000
11,847,000
19,074,000
21,879,000

5,545,000

14,405,000
14,405,000
1,505,000
1,505,000
840,000

85,000
60,000
150,000
60,000
170,000
140,000

12,900,000
4,400,000

11,847,000

4,400,000

139,023,600

8,500,000

25,067,700

8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20-2
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
4) เงินอุดหนุนการออกตรวจเยี่ยม การพัฒนาและการรับรองมาตรฐานอาหารฮา
ลาล
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าเช่ารถยนต์
(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี ใหม่ 2557 - 2561) 3 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(3) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน
และหอนอน 11 ชัน้ เป็ นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตาราง
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จํานวน 1 หลัง และสิง่ ก่อสร้างประกอบ
19 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
80,101,700
16,020,500
25,067,700
26,281,400
12,732,100

3,600,000
900,000
900,000
900,000
900,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,500,000
36,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
10,861,574,300
2,421,265,800
229,116,700
207,748,700
2,524,800
900,000

2,500,000

127,262,100
94,766,100
9,000
9,000
9,000
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
421,958,300
421,958,300
23,637,000
13,928,000
13,928,000
9,709,000
9,709,000
398,321,300
363,671,300

149,886,400
225,391,800 บาท
35,200,000 บาท
9,878,400 บาท

94,757,100
94,757,100
2,203,100
1,685,900
1,685,900
517,200
517,200

92,554,000
90,554,000

72,100,000

20-3
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็ นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

30,427,000 บาท
149,886,400 บาท

12,154,000

12,154,000

12,394,600

6,300,000

2,200,000
2,200,000
2,750,000

200,000

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

2,750,000
2,200,000

100,000

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

2,200,000
16,500,000

200,000
1,500,000

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

16,500,000

1,500,000

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าเช่ารถยนต์
(2.3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี ใหม่ 2557 - 2561) 2 คัน

6,095,755,600
1,058,151,000
730,037,600
10,604,500
600,000

32,496,000
6,000
6,000

(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็ นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
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
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

76,977,000
11,580,700
31,611,800
12,154,000
21,630,500

77,204,200
3,580,700
21,611,800
12,394,600
39,617,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
200,000
100,000

200,000

6,000
6,000
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ
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
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) ค่าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปี ใหม่ 2557 - 2561) 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,000,000
600,000
600,000
600,000
1,200,000

1,500,000
300,000
300,000
300,000
600,000

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
516,872,700
516,872,700
288,009,500
261,989,900
27,520,000
234,469,900
228,863,200
50,000,000

32,490,000
32,490,000
27,490,000

50,000,000
75,853,021,800
75,853,021,800
5,685,237,700
5,626,430,200
109,248,800
300,000

5,000,000

27,490,000
4,300,000
23,190,000

5,000,000
5,000,000

421,827,900
421,827,900
23,985,000
23,985,000
23,982,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,266,819,600
8,266,819,600
696,421,000
602,301,000
476,951,000

397,842,900
397,842,900
61,396,900

(2) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม
การทํางานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 1 เครื่อง

1,700,000

85,000

(3) เครื่องเอกซ์เรย์ทวั ่ ไปขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 4
เครื่อง
(4) เครื่องช่วยหายใจสําหรับทารกแรกเกิดชนิดความถีส่ ูง 9 เครื่อง

6,800,000
10,800,000

340,000

60,146,900
52,691,900

540,000
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,000,000
1,200,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงขนาดกลาง 1 เครื่อง
(6) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ ูงชนิดหิ้วถือ 1 เครื่อง

ปรับลด
150,000
60,000

(7) เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8
เตียง 6 เครื่อง
(8) เตียงผ่าตัดทัว่ ไประบบไฟฟ้ าพร้อมรีโมทคอนโทรล 1 เตียง
(9) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี 1 เครื่อง

25,500,000
1,700,000
1,400,000

1,275,000

(10) กล ้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวีดี
ทัศน์ 1 เครื่อง

2,000,000

100,000

71,250,000
83,320,000
71,250,000
7,570,398,600
171,213,600

4,750,000

(11) เครื่องเอกซเรย์ทวั ่ ไปขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 mA แบบตัง้ พื้น 56 เครื่อง
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(3) เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 200 กิโลวัตต์ 56 เครื่อง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(3) อาคารแฟลตพักพยาบาล 7 ชัน้ 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็ นอาคาร คสล. 7
ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี ตําบล
บางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(4) อาคารผูป้ ่ วยนอก เป็ นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000
ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารผูป้ ่ วยนอกและอํานวยการ เป็ นอาคาร คสล. 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ
1 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ

51,000,000
10,200,000
17,391,000
23,409,000

305,900,000
47,071,000
14,434,900
10,041,800
49,282,800
161,209,300
23,860,200

85,000
70,000

1,250,000
1,250,000

336,446,000
3,900,000

17,391,000

3,900,000

6,536,484,500

305,546,000

49,282,800

9,700,000

141,393,500

36,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

718,300,000 บาท
107,850,000 บาท

20-6
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(6) อาคารอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน เป็ นอาคารคสล. 11 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(7) อาคารอํานวยการ ผูป้ ่ วยนอก และอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน เป็ นอาคาร คสล.7
ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(16) อาคารผูป้ ่ วยนอก-อุบตั ิเหตุ เป็ นอาคาร คสล.5 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(23) อาคารผูป้ ่ วยนอก-อุบตั ิเหตุ เป็ นอาคาร คสล.4 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
60,232,200
17,914,300
141,393,500
390,910,000

378,000,000
47,873,000
13,098,400
204,838,200
112,190,400

418,158,000
63,244,000
4,216,000
155,074,300
195,623,700

166,800,000
33,519,600
8,027,900
36,081,300
89,171,200

76,001,800
14,315,000
1,574,800
57,110,200
3,001,800

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท

204,838,200

53,800,000

155,074,300

35,177,700

89,171,200

2,207,100

3,001,800

3,001,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(29) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็ นอาคาร คสล.8 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(39) อาคารอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล.9ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(40) อาคารผูป้ ่ วย 114 เตียง เป็ นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ
3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จ ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(49) อาคารผูป้ ่ วยนอก เป็ นอาคาร คสล.4 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640
ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จนั ตําบลแม่จนั
อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(50) อาคารอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน 14 ชัน้ เป็ นอาคาร คสล. 14 ชัน้ พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1 หลัง

277,000,000
38,303,000
41,750,000
67,588,000
129,359,000

356,950,000
38,760,000
56,680,000
129,081,600
132,428,400

53,780,000
3,579,000
19,731,500
2,127,400
28,342,100

70,000,000
5,941,200
8,648,200
22,034,600
33,376,000

ปรับลด

67,588,000

43,200,000

129,081,600

22,800,000

2,127,400

2,127,400

22,034,600

4,100,000

41,173,500

6,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20-8
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(54) อาคารรังสีวนิ ิจฉัยรักษา ชันสูตร คลอด ผ่าตัด ผูป้ ่ วยหนัก ศูนย์บริการ
โรคหัวใจและมะเร็ง เป็ นอาคาร คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000
ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(63) อาคารศูนย์หวั ใจ มะเร็ง บําบัดรักษา และรังสีวนิ ิจฉัย เป็ นอาคาร คสล.
10 ชัน้ พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(70) อาคาร 6 ชัน้ 144 เตียง เป็ นอาคาร คสล.6 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(73) อาคาร 6 ชัน้ 144 เตียง เป็ นอาคาร คสล.6 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,496 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคํา ตําบล
หย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
349,143,000
46,020,000
6,726,000
41,173,500
142,799,500
112,424,000

488,000,000
81,000,000
16,180,000
96,556,000
165,432,000
128,832,000

478,000,000
95,600,000
21,032,000
131,928,000
229,440,000

62,500,000
13,349,800
22,322,100
26,828,100

ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

96,556,000

28,300,000

21,032,000

21,032,000

22,322,100

8,200,000

21,853,200

6,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

60,880,000 บาท
14,017,300 บาท

20-9
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(75) อาคารผูป้ ่ วย 114 เตียง เป็ นอาคาร คสล.5 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ
3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(79) อาคารผูป้ ่ วยใน 114 เตียง เป็ นอาคาร คสล.5 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(82) อาคารผูป้ ่ วยใน 144 เตียง 7 ชัน้ เป็ นอาคาร คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(4) สิง่ ก่อสร้างสําหรับโรงพยาบาลชุนชน ขนาด 30 เตียงใหม่ 56 แห่ง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

21,853,200 บาท
25,009,500 บาท

54,850,000
11,438,600
20,193,400
23,218,000

57,000,000
11,400,000
20,987,400
24,612,600

88,700,000
17,833,900
34,299,500
36,566,600

20,193,400

7,200,000

20,987,400

6,300,000

34,299,500

9,000,000

116,126,900
116,126,900
740,591,400
108,653,000
570,000,000

11,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
11,000,000
16,000,000
6,000,000
10,000,000

20-10
กรมการแพทย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมการแพทย์
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการสนับสนุ นการเป็ นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศในกลุม่
ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิต : องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพได้รบั การศึกษา วิจยั และถ่ายทอด
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถพี ร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสําหรับ
ผูป้ ่ วยนอกชัว่ คราว 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : ผูเ้ สพ ผูต้ ิดยา และสารเสพติดได้รบั การบําบัด รักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยหญิง สถาบันธัญญา
รักษ์ ตําบลประชาธิปตั ย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ

1,935,000,000
232,000,000
1,703,000,000
200,000,000
105,942,700
126,839,000
360,848,400
659,564,100
249,805,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,176,975,000
155,000,000
155,000,000
50,000,000
50,000,000

ปรับลด
26,400,000
6,400,000
6,400,000
6,400,000
6,400,000

30,000,000
4,443,936,600
4,443,936,600
635,881,000
635,881,000
492,481,000
484,981,000

6,400,000

9,447,800
9,447,800
9,447,800
9,447,800
9,447,800

126,839,000

9,447,800

578,038,400

10,552,200

578,038,400
89,740,400
89,740,400
81,740,400
71,340,400

10,552,200
10,552,200
10,552,200
10,552,200

16,363,000

7,792,200

9,447,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

64,400,000 บาท
9,300,000 บาท
4,154,000 บาท

10,552,200

20-11
กรมการแพทย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารเรือนนอนผูป้ ่ วยตึกฟื้ นฟู (4 ชัน้ ) ศูนย์บาํ บัดรักษายาเสพติด
สงขลา ตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

16,363,000 บาท
34,583,000 บาท
15,249,000
69,000,000
13,800,000
15,249,000
39,951,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,760,000

20-12
กรมควบคุมโรค
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมควบคุมโรค
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ดา้ นการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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
ผลผลิต : การสนับสนุ น เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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 ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารสํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 1 แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคที่เป็ นปัญหาสําคัญ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องก๊าซลิควิดโครมาโตกราฟ 1 เครื่อง
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรียร์ ะเหยโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี 1
เครื่อง

71,400,000
14,280,000
27,132,000
29,988,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,475,051,700
3,422,313,700
428,855,100
7,140,600
7,140,600
5,304,500
2,727,800
2,727,800

ปรับลด
17,698,000
17,698,000
102,500
102,500
102,500
102,500

1,711,075,800
64,357,000
64,357,000
14,507,000
1,072,600
1,072,600
403,200
403,200
49,850,000
27,132,000

14,718,700
14,718,700
14,718,700
20,700

27,132,000

14,698,000

665,522,200
29,533,800
29,533,800
22,545,000
712,200
712,200
21,745,000
9,745,000
4,500,000

1,091,100
1,091,100
1,091,100
1,091,100

4,300,000

215,000

102,500
102,500

4,200
4,200
16,500
16,500

14,698,000
14,698,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,800
2,800
1,088,300
488,300
225,000
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กรมควบคุมโรค
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง
ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้ นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ
โรคอุบตั ิใหม่และภัยสุขภาพ
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 ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) กล ้องผ่าตัดตาชนิด 2 หาง 1 กล ้อง
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ชุดเครื่องมือสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 1 ชุด
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์และประมวลผลสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค 2 ชุด
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผูป้ ่ วยโรคเรื้อน 4132 คน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,200,000

ปรับลด
160,000

616,860,600
70,538,700
70,538,700
22,114,100
1,137,000
1,137,000
7,977,100
2,977,100
5,000,000
12,955,000
3,455,000
2,500,000

1,785,700
1,285,700
1,285,700
1,285,700

7,000,000
204,045,600
66,962,500
64,459,200

350,000

57,000
57,000
398,700
148,700
250,000
830,000
355,000
125,000

500,000
500,000
500,000
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กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทยสู่
อาเซียนและตลาดโลก
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน เพือ่ รองรับการเป็ นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโรงพยาบาลในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ นื บ้าน และการแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจยั และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11.1) การฝึ กอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
261,613,500
23,500,000

ปรับลด
1,567,600
400,000

23,500,000
23,500,000
23,500,000
14,450,000
30,000,000

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

767,600

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
208,113,500

767,600
767,600
767,600

208,113,500
80,394,100
77,220,000
8,100,000
8,100,000
10,986,200
10,986,200
8,013,600
7,713,600

400,000
100,000
100,000

7,713,600

767,600

400,000

100,000
100,000

300,000
300,000
300,000
300,000

300,000
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,081,067,000
96,648,600
96,648,600
42,187,000
42,187,000
42,187,000
42,187,000
14,585,000
4,705,000
1,300,000
1,500,000
4,400,000
5,500,000
5,500,000
885,967,900
352,041,600
134,864,600
102,628,500
3,564,000

ปรับลด
11,600,000
1,397,500
1,397,500
1,397,500
1,397,500
1,397,500

69,363,000
69,363,000
25,035,000
25,035,000
5,530,000

3,462,500
3,462,500
962,500

(3) กล ้องจุลทรรศน์แบบอินเวอร์ท (Microscope, Inverted) พร้อมชุด
ถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบดิจติ อล 1 กล ้อง
(4) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 1 เครื่อง
(6) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (mercury analyzer) 1 เครื่อง

1,900,000
4,705,000
1,500,000

95,000
205,000

(7) เครื่องวิเคราะห์หาโปรตีนหรือไนโตรเจน (Protein or Nitrogen
Analyzer) 1 เครื่อง

1,100,000

100,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการเพือ่ รองรับอาเซียน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง
(3) ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วนิ ิจฉัย 1 ชุด
(5) เครื่องวิเคราะห์ปรอท 1 เครื่อง
(6) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมบริสุทธิ์อตั โนมัติ 1 เครื่อง
(8) ชุดเลี้ยงหนู แรทแบบมีระบบกรองอากาศทุกกรง 1 ชุด
(9) ชุดเลี้ยงหนู ไมซ์แบบมีระบบกรองอากาศทุกกรง 1 ชุด
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ห้องปฏิบตั ิการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมภิ าค 12 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
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

17,820,000
3,564,000
3,564,000
3,564,000
3,564,000
3,564,000

1,397,500
180,000
205,000
200,000
62,500
200,000
275,000
275,000

10,077,500
5,208,800
1,746,300
1,746,300
1,746,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

962,500
500,000

62,500
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
44,328,000
40,941,300
28,314,600

ปรับลด
2,500,000

ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(7) 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

533,926,300
200,122,100
200,122,100
200,122,100
37,283,700
59,486,300
59,486,300
32,387,500
32,387,500
5,942,000

4,868,700
253,700
253,700
253,700

(2) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง
(3) เครื่องตัดแผ่นเมมเบรน 1 เครื่อง

2,500,000
1,995,500

125,000

(8) เครื่องอินดักทีฟลี่ คัปเปิ ลพาสมา แมสสเปกโทรมิเตอร์ ( ICP-MS) 1
เครื่อง

8,500,000

500,000

(9) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ ( DIGESTER , MICROWAVE ) 1
เครื่อง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

2,750,000
27,098,800
14,000,000

250,000

3,600,000

14,000,000

3,600,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 9 ชัน้ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

(1) ก่อสร้างอาคารอํานวยการ เป็ นอาคารคสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,175 ตารางเมตร ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์พษิ ณุโลก ตําบลหัวรอ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

200,630,300
45,323,300
11,601,200
35,983,300
28,314,600
79,407,900

35,000,000
7,000,000
14,000,000
14,000,000

2,500,000
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

253,700

4,615,000
4,615,000
1,015,000
1,015,000
45,000

95,000

3,600,000
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้รบั ข้อมูลที่สนับสนุ นการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(3) เครื่องหาการละลายตัวของยาแบบปั ๊มกึ่งอัตโนมัติ สําหรับยาเม็ดหรือ
แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นานและแผ่นแปะผิวหนัง 1 เครื่อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
98,450,500

ปรับลด
125,000

98,450,500
13,870,000
13,870,000
13,870,000
13,870,000

125,000
125,000
125,000
125,000

2,500,000

125,000

125,000

20-18
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,116,920,000
373,238,300
53,141,900
2,333,400
2,333,400
2,333,400
1,082,000
1,082,000

ปรับลด
4,965,600
1,532,400
6,000
6,000
6,000
6,000

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รบั
การส่งเสริมสนับสนุ นให้มีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

320,096,400
12,440,400
12,440,400
4,580,400
2,131,200
2,131,200
761,000
761,000
1,070,200
1,070,200
618,000
618,000
7,860,000
4,990,000
4,990,000
950,000

1,526,400
1,526,400
1,526,400
203,900

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

950,000
1,920,000
1,920,000
735,681,700

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ
และผูป้ ระกอบโรคศิลปะ ได้รบั การส่งเสริมสนับสนุ น พัฒนา ควบคุม กํากับ มี
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูส่ ากล
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

735,681,700
187,147,400
177,719,000
29,736,800

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การถ่ายทอดความรูด้ า้ นสุขภาพ
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

6,000
6,000

135,400
135,400
8,000
8,000
30,500
30,500
30,000
30,000

1,322,500
839,500
839,500
158,000

158,000
325,000
325,000

3,433,200

3,433,200
1,450,000
1,450,000
450,000

20-19
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(12.4) ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบงานและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
(21) วัสดุสาํ นักงาน
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ
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
3.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

7,081,500
1,416,300
1,416,300
1,416,300
2,832,600

ปรับลด

7,730,300
5,150,000
1,416,300

450,000

206,315,200
206,315,200
22,902,700
2,577,700
2,577,700
15,000
15,000
75,000
75,000
13,177,000
13,177,000
183,412,500
6,248,900
6,248,900
1,163,600
1,163,600

1,983,200
1,983,200
805,700

173,900
826,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

49,100
49,100
900
900
3,000
3,000
752,700
752,700

1,177,500
1,047,900
1,047,900
129,600
129,600

20-20
กรมสุขภาพจิต
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมสุขภาพจิต
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั การบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตําบลตลาด
ขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(3) อาคารผูป้ ่ วยนอก สถาบันราขานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
1 อาคาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ผลผลิต : องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตได้รบั การวิจยั พัฒนา
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สูบ่ ุคลากรเครือข่ายและประชาชน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัย
ทํางาน - สูงอายุ

188,500,000
27,000,000
23,778,000
51,577,500
86,144,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,810,783,000
2,649,114,300
2,483,089,100
403,951,000
403,951,000
403,951,000
51,577,500

ปรับลด
22,441,600
22,441,600
21,741,600
21,741,600
21,741,600
21,741,600

51,577,500

13,741,600

299,847,300

8,000,000

48,000,000

8,000,000

157,719,400
70,901,300
69,751,300

700,000
700,000
700,000

15,000,000

700,000

13,741,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท

20-21
กรมอนามัย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมอนามัย
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารผูป้ ่ วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผูป้ ่ วยใน 4 ชัน้ ตําบล
หน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชนใน
กลุ่มหรือพื้นที่เป้ าหมายเฉพาะ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนา
เครือข่ายวิชาการ

94,250,000
18,850,000
25,353,000
50,047,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,843,171,200
1,813,171,200

ปรับลด
11,600,000
11,600,000

1,256,605,100
42,553,000
42,553,000
17,200,000
12,131,800
12,131,800
5,068,200
5,068,200
25,353,000
25,353,000

7,600,000
7,600,000
7,600,000
800,000

25,353,000

6,800,000

556,566,100
280,898,600
276,607,500
276,607,500

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

40,198,400

4,000,000

500,000
500,000
300,000
300,000

6,800,000
6,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20-22
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รบั การกํากับดูแลและ
ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ
(14.1) ค่าจ้างบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(14.6) ค่าจ้างเหมาดูแลสํานักงาน
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
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
(2) ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database
Management System Software) 1 ระบบ
(5) ระบบงานฐานขอ้ มูลเอกสารกลางสินค้าก่อนออกสู่ตลาด (Centralize
Document Database of Pre- Marketing Product Application
System) 1 ระบบ
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
ผลผลิต : ผูบ้ ริโภคได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกู ต้อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
816,214,100
718,313,700

ปรับลด
13,599,400
13,599,400

602,584,200
311,033,600
298,025,800

13,591,000
5,303,700
5,104,000

173,923,800
11,040,000
15,100,000
126,800

5,008,900

13,007,800
1,997,000
67,480,400
67,480,400
66,880,400
65,602,500
14,400,500

199,700
8,287,300
8,287,300
8,247,300

3,482,000

282,000

20,200,000
639,600
639,600
600,000
600,000
600,000
115,729,500

6,267,800

297,899,000 บาท

2,471,000
633,600
126,800
570,200
570,200
570,200

1,104,000
3,904,900
95,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
199,700

8,209,400
1,659,600

37,900
37,900

40,000
40,000
40,000

8,400

20-23
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.2 ค่าสาธารณู ปโภค
2.2.1 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
103,749,800
84,200
84,200
84,200

ปรับลด
8,400
8,400
8,400
8,400

20-24
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
94,664,400
94,664,400
94,664,400
94,664,400
94,664,400
68,295,000

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

20-25
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิต : ประชาชนผูม้ ีสทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1 ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
3) ค่าใฃ้จ่ายลงทุน
3.2 เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(2) ค่าปรับปรุงสํานักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการ
เบิกจ่ายและระบบขอ้ มูลบริการสาธารณสุข 1 แห่ง

5,899,500
1,179,900
1,179,900
1,179,900
1,179,900
1,179,900

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,444,885,400
1,444,885,400

ปรับลด
2,700,000
2,700,000

1,444,885,400
1,444,885,400
1,444,885,400
821,165,100
821,165,100
802,198,700
1,179,900

2,700,000
2,700,000
2,700,000

108,505,700
20,605,700

1,700,000

17,080,700

1,700,000

1,000,000

1,000,000
532,100
467,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,700,000

20-26
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิต : ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นได้รบั บริการการแพทย์ฉุกเฉิ นที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ทัว่ ถึง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1 ค่าใช้สอย

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
177,841,400
177,841,400

ปรับลด
300,000
300,000

177,841,400
177,841,400
177,841,400
115,813,400
115,813,400

300,000
300,000
300,000
300,000

300,000

20-27
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน
1.1 เงินอุดหนุนเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อบุ ตั ิเหตุและโรคหัวใจ 10 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 19,162 ตารางเมตร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตาราง
เมตร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

331,158,200
70,146,800
261,011,400
39,151,700
76,327,400
145,532,300

55,474,000
11,750,600
43,723,400
6,558,500
37,164,900

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
45,710,200
45,710,200
45,710,200
45,710,200
45,710,200
45,710,200
45,710,200

ปรับลด
5,713,700
5,713,700
5,713,700
5,713,700
5,713,700

39,151,700

4,893,900

6,558,500

819,800

5,713,700
5,713,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20-28
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน
3.1 เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) อุดหนุนที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
63,782,800
63,782,800
63,782,800
63,782,800
63,782,800
2,690,800
2,690,800
1,640,800

ปรับลด
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

กระทรวงอุตสาหกรรม

21-1
กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรา 24 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 193,589,600 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเ้ ป็ นครัวอาหารคุณภาพ
ของโลก
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อตุ สาหกรรมอาหารของไทย
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
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
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(2) ระบบเครือข่ายสือ่ สาร 1 ระบบ
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ระบบเครื่องเสียงสําหรับห้องประชุม 1 ระบบ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. งบเงินอุดหนุ น
4.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิม่ ผลิตภาพ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
5. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,801,706,200
586,804,000
586,804,000
556,804,000
556,804,000

ปรับลด
43,467,600
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

297,804,000
110,000,000
149,000,000
1,194,902,200
501,236,800
52,794,000
52,794,000
30,734,400
1,571,000
1,571,000
19,672,600
15,367,400
9,490,800
9,490,800
22,059,600
22,059,600
22,059,600
119,000,000
104,000,000
70,000,000
20,000,000
14,000,000
123,982,000

10,000,000

30,082,000

10,000,000
10,000,000

13,467,600
13,467,600
3,467,600
3,467,600
1,967,600
784,000
784,000
683,600
683,600
500,000
500,000

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

8,000,000
8,000,000
5,000,000
1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

21-2
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
641,902,500
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
522,402,500

ปรับลด
26,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

334,084,200
35,937,000
35,937,000
35,937,000
33,971,600
3,922,900

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

(3) ชุดชักตัวอย่างตรวจวัดและปรับเทียบก๊าซพิษจากปล่องระบาย พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด

4,000,000

200,000

(5) เครื่องตรวจวัดโลหะหนักและสารพิษในนํา้ แบบใช้งานภาคสนาม พร้อม
อุปกรณ์ 2 ชุด

2,716,200

11,800

(6) ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน 2
ชุด

5,500,000

80,000

(7) ชุดย่อยสกัดไนโตรเจนและกลันแอมโมเนี
่
ยในนํา้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

1,500,000

50,000

(8) ชุดวิเคราะห์ไซยาไนด์ฟีนอลและฟอร์มลั ดีไฮด์ในนํา้ พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด

4,600,000

300,000

(9) ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศและพื้นที่ทาํ งาน พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด
(10) เครื่องย่อยตัวอย่างแบบไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

1,650,000
2,500,000

50,000

(11) เครื่องตรวจวัดสารมลพิษด้วยเทคนิค Atomic Absorption
Spectrophotometry พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

5,082,500

182,500

56,000,000
56,000,000
56,000,000
85,500,000
85,500,000
85,500,000
85,500,000

6,000,000
6,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตัง้ แต่ตน้ นํา้ ถึงปลายนํา้
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : การกํากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
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 : โครงการพัฒนาพื้นที่อตุ สาหกรรมอย่างมีศกั ยภาพเพือ่ รองรับการลงทุน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อตุ สาหกรรมอย่างมีศกั ยภาพเพือ่ รองรับการลงทุน
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4,000,000

7,000,000

1,000,000
75,700

50,000

6,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพือ่
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้วสิ าหกิจชุมชน
แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั การส่งเสริมสนับสนุ น และ
พัฒนาการประกอบการ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูป้ ระกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : โครงการพัฒนาผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการ
ผลิตสินค้าหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
1. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายการสร้างเครือข่ายกลุม่ อุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือ
คุณค่าโซ่อปุ ทาน
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านปัจจัยสนับสนุน
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ผลิตภาพด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิต
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ รายได้และ
การลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอุตสาหกรรมเพือ่ การสร้างงานที่ยงั ่ ยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,221,331,300
162,000,000

ปรับลด
12,160,000
5,000,000

162,000,000
162,000,000

5,000,000
5,000,000

162,000,000
106,450,000
54,450,000
54,450,000

5,000,000

38,700,000
877,281,300

700,000

700,000
700,000
700,000

4,300,000

493,431,300
87,800,000
87,800,000

800,000
800,000

323,850,000
323,850,000

3,500,000
3,500,000

38,125,000
25,000,000
32,225,000

125,000

96,500,000
27,000,000

800,000

1,000,000
1,875,000
500,000

2,160,000

27,000,000
27,000,000
18,000,000

2,160,000
2,160,000

9,000,000

1,400,000

760,000
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายนํา้ สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เขต 1
ผลผลิต : ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรมได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นการประกอบการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวตั ถุ 1 เครื่อง
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็ นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถาน
ประกอบการของภาคอุตสาหกรรม
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล ้อมทีเ่ อื้อต่อการเพิม่ ขีด
ความสามารถการแข่งขันของโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
467,407,300
467,407,300

ปรับลด
11,550,000
11,550,000

201,738,200
18,309,100
18,309,100
4,703,100
511,300
511,300
13,606,000
13,606,000

850,000
850,000
850,000
50,000
50,000
50,000

800,000
800,000

13,606,000

800,000

265,669,100
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
162,500,000

10,700,000
300,000
300,000
300,000

91,000,000

10,000,000

37,000,000

400,000

300,000
300,000

10,400,000
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สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตนํา้ ตาลทราย
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทราย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่อง Real Time PCR (จ.ชลบุร)ี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
745,350,700
180,750,000
180,750,000
180,750,000
26,000,000
57,250,000
564,600,700
496,272,800
9,627,000
9,627,000
8,327,000
1,972,500
872,500
2,675,000
2,675,000

ปรับลด
10,217,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
1,000,000

217,000
217,000
217,000
217,000
217,000
17,000
17,000
200,000
200,000
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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
611,421,400
171,820,000

ปรับลด
36,000,000
21,000,000

171,820,000
162,820,000
162,820,000
162,820,000
162,820,000
15,000,000

21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000

(2) ชุดเครื่องมือทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมีในเหล็กที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ 1 ชุด

10,000,000

2,000,000

(3) ชุดระบบทดสอบประสิทธิภาพสมรรถนะและความคงทนสําหรับ
เครื่องยนต์ดเี ซลขนาดเล็ก 1 ชุด
(4) ชุดระบบวิเคราะห์มลพิษไอเสียรถจักรยานยนต์ 1 ชุด
(5) ชุดเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบา้ น 1 ชุด
(6) ชุดเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ส่องสว่าง 1 ชุด

25,000,000
20,000,000
24,000,000
6,000,000

5,000,000

(8) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเข้ากันได้
ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า 1 ชุด

10,000,000

2,000,000

(9) ชุดเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์
ประกอบ 1 ชุด

15,000,000

3,500,000

(10) ชุดเครื่องมือทดสอบสิง่ ทอสมบัติพเิ ศษด้านการส่งผ่านความร้อนและ
สมรรถนะของสิง่ ทอ 1 ชุด
(11) ชุดเครื่องมือเคมีวเิ คราะห์ 1 ชุด
(12) ชุดอุปกรณ์ทดสอบเชื้อราบนผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอ 1 ชุด
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล

23,700,000
6,900,000
2,220,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

1,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกมองหลัง 1 ชุด

21,000,000
1,000,000

1,000,000
3,500,000
1,000,000

600,000
400,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

21-7
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
393,976,100
24,000,000
24,000,000
24,000,000
5,000,000
369,976,100
262,627,900
197,000,000

ปรับลด
20,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํายุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยด้วย
นวัตกรรมสําหรับผูป้ ระกอบการ SMEsและเครือข่ายต้นแบบเพือ่ มุง่ สู่อาเซียน
(Gearing Out ASEAN-GOASEAN)

5,000,000

5,000,000

30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์

5,000,000

5,000,000

33) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นทีท่ เ่ี หมาะสมสําหรับอุตสาหกรรม
วัสดุทางการแพทย์

4,500,000

4,500,000

34) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมพลาสติก
(Polymer Park)

4,500,000

4,500,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
1. งบรายจ่ายอืน่
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : การจัดทํานโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม
5. งบรายจ่ายอืน่

1,000,000

19,000,000
19,000,000
19,000,000

21-8
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รบั การส่งเสริม
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถยนต์นงั ่ 2 ตอน ไม่เกิน 7 ทีน่ งั ่ 4 คัน
3.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
4. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
891,691,600
891,691,600
891,691,600
21,181,100
21,181,100
17,538,100
9,600,000
9,600,000
6,621,400
6,621,400
3,643,000
3,643,000
3,643,000
382,682,100
118,790,000
13,100,000
61,000,000

ปรับลด
34,195,000
34,195,000
34,195,000
1,195,000
1,195,000
1,095,000
400,000
400,000
695,000
695,000

100,000
100,000
100,000

33,000,000
5,000,000
3,000,000
25,000,000

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
มาตรา 25 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 845,523,200 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รบั การส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
18) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนาโลก

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
5,307,029,800
3,573,798,000
538,656,600
460,900,500
460,900,500

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

50,000,000

5,000,000
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สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
ระบบการวิจยั ของประเทศ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงอาคาร วช. 6 และพัฒนาพื้นทีส่ าํ หรับเป็ น NRCT
Digital Reserach Information Center 1 หลัง
4. งบเงินอุดหนุ น
4.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
6) เงินอุดหนุนทัว่ ไป: เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู ้
และแผยแพร่ผลผลผลิตจากผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,746,241,300
1,746,241,300

ปรับลด
3,000,000
3,000,000

1,746,241,300
41,578,500
41,578,500
41,078,500
41,078,500

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

8,237,700

1,000,000

32,840,800
1,436,900,000
1,436,900,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

171,000,000

1,000,000

2,000,000

22-3
ราชบัณฑิตยสถาน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ราชบัณฑิตยสถาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆและกําหนดมาตรฐานการใช้
ภาษาไทย
5. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู ้ รัก ภาษาไทย

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
164,263,100
164,263,100

ปรับลด
500,000
500,000

151,735,800
43,624,700
28,349,500

500,000
500,000
500,000
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาความมัน่ คงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเขา้ เมืองระยะ 3 (PIBICS)
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
87,051,059,300
251,636,100

ปรับลด
546,931,000
6,000,000

251,636,100
251,636,100
251,636,100
251,636,100
227,280,000
220,000,000
1,881,515,300

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

146,915,000

1,881,515,300
1,456,068,100
1,451,661,400
383,922,100
383,922,100
271,975,000
231,975,000
93,600,000

146,915,000
7,740,000
7,740,000
134,175,000
134,175,000
119,175,000

(2) ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบตั ิการเก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิด พร้อม
อุปกรณ์ 4 ชุด

103,600,000

44,400,000

(3) เครื่องป้ องกันการตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดแบบ 3 ระบบ แบบหิ้ว
ถือ (โทรศัพท์เคลือ่ นที่,วิทยุสอ่ื สารและรีโมทคอนโทรล) 3 เครื่อง
(4) เครื่องตรวจสารระเบิดแบบไอและอนุภาค 3 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(2) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ ศชต. ระยะที่ 2 จ.ยะลา
3. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวทิ ยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการจัดหากระสุนปื นขนาดต่าง ๆ ของ ศชต.
แผนงาน : เทิดทูน พิทกั ษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์
ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,050,000
18,725,000
111,947,100
89,247,100
25,000,000
41,525,100
22,224,700
19,300,400
481,063,700
433,082,300
343,666,500
343,079,000

4,950,000

119,175,000
58,600,000

11,225,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000

5,000,000
3,000,000
2,000,000

401,800
401,800
401,800
401,800
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพือ่ ใช้ในในภารกิจถวายอารักขาและรักษา
ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คง
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(4) เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาด 40 ฟุต 1 ลํา
(5) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต 1 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตํารวจ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2553 - 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

83,867,200
7,912,000
18,988,800
18,988,800
18,988,800
18,988,800

200,000,000
40,000,000
130,000,000
30,000,000

2,155,677,000
525,000,000
1,630,677,000
171,318,800
113,341,200
494,524,400
437,000,000
414,492,600

ปรับลด

18,988,800

401,800

11,054,869,100
9,536,643,800
430,422,000
430,422,000
419,779,000
290,342,000
20,000,000
130,000,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

1,267,990,800
1,267,990,800
457,248,000
457,248,000
437,000,000
437,000,000
437,000,000

53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

45,000,000
5,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53,000,000
53,000,000

22-6
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพือ่ ใช้ในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ปราบปราม
ยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ฝ่ ายสืบสวนในสถานีตาํ รวจทัว่ ประเทศ 2,081 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตันฯ
ปฏิบตั ิการสายตรวจ งานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและ
รักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตาํ รวจ 2,894 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตูโ้ ดยสาร (ทดแทน) ปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ ประจําสถานีตาํ รวจ 1,447 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

2,240,130,000
448,026,000
448,026,000
448,026,000
448,026,000
448,026,000

3,802,716,000
760,543,200
760,543,200
760,543,200
760,543,200
760,543,200

2,682,738,000
536,547,600
536,547,600
536,547,600
536,547,600
536,547,600

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,083,218,400
2,083,218,400
1,049,827,100
1,024,720,300

ปรับลด
18,846,000
18,846,000
18,846,000
18,846,000

448,026,000

18,846,000

66,020,662,600
52,553,755,500
8,690,593,200
8,138,756,000

276,768,200
269,846,200
42,830,200
42,830,200

760,543,200

25,698,600

536,547,600

9,029,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22-7
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
(7) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพือ่ ใช้ในภารกิจงานป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว 275 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
3.1.1.9 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(8) โครงการติดตัง้ กล ้องวงจรปิ ด (ตาวิเศษเห็นนะ) เพือ่ อํานวยการจราจร
และป้ องกันอาชญากรรม/ความมันคง
่ 1 โครงการ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(3) อาคารที่ทาํ การตํารวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ

478,500,000
95,700,000
95,700,000
95,700,000
95,700,000
95,700,000

83,948,000
12,600,000
10,000,000
36,163,600
25,184,400

5,219,400,000
105,300,000
626,130,000
747,000,000
1,870,485,000
1,870,485,000

ปรับลด

95,700,000

8,102,400

2,988,901,400
2,988,901,400
1,388,840,100
181,075,000

227,016,000
227,016,000
16,000

1,450,000
1,600,061,300
1,068,336,200
36,163,600

16,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,000

227,000,000
150,734,100
4,113,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
747,000,000

146,620,700

159,643,800

76,265,900

93,442,900

76,265,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

302,000,000 บาท
119,000,000 บาท

22-8
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : การอํานวยความยุติธรรม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน
เพือ่ ใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตาํ รวจ 1,311 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

183,000,000 บาท
93,442,900 บาท
89,557,100 บาท

1,199,565,000
239,913,000
239,913,000
239,913,000
239,913,000
239,913,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,466,907,100
1,428,826,100
1,378,539,200

6,922,000
6,922,000
6,922,000

239,913,000

6,922,000

22-9
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
271,843,400
261,677,700
261,677,700
11,166,000
11,166,000
5,000,000
5,000,000

ปรับลด
1,150,000
1,150,000
1,150,000
150,000
150,000
150,000

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่
กว่า 10 ล ้านบาท
5. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา

5,000,000
22,629,200
15,029,200

150,000

1,000,000

3.5) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทําแนวทางปฏิบตั ิให้ผูม้ หี น้าที่รายงานดําเนินการ
ป้ องกันมิให้มกี ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

5,000,000

1,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิต : การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

150,000

1,000,000

22-10
ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : การแก้ปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีสว่ นร่วม
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(2) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าก่อสร้างเเละจัดตัง้ อุทยานการเรียนรู ้ (TK PARK) ในพื้นทีจ่ งั หวัด
นราธิวาส และจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาองค์กรการบริหารพื้นทีพ่ เิ ศษการมีส่วนร่วมเเละบูรณาการเเก้
ไขปัญหาจังหวัดชายเเดนภาคใต้
1.4) จัดทําระบบฐานขอ้ มูล ศอ.บต. (งานออกเเบบก่อสร้างเเละปรับปรุง data
centre เเละวางระบบรักษา ความปลอดภัย contract centre)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ การค้า
เเละการลงทุน

81,000,000
12,160,000
34,839,900
14,739,900
19,260,200

200,000,000
40,000,000
100,000,000
60,000,000

250,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,054,653,200
3,054,653,200
3,054,653,200
81,617,200
76,167,200
5,557,500
9,500,000
600,000
134,442,300
134,442,300
134,402,300
118,819,900
14,739,900

ปรับลด
288,942,200
288,942,200
288,942,200
1,646,500
1,646,500

100,000,000

2,555,800

2,355,363,400

270,000,000

202,342,000

70,000,000

100,000,000

70,000,000

345,600,000

20,000,000

1,111,500
475,000
60,000

17,295,700
17,295,700
17,295,700
17,295,700
14,739,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

22-11
ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
5.2) การกระตุน้ เศรษฐกิจ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิต การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ เเละการลงทุน
8) โครงการพัฒนาทีด่ นิ พื้นทีเ่ ฉพาะ (ข ้าว ผลไม ้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
9) การส่งเสริมการผลิตธุรกิจฮาลาลและต้มยํา

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
70,000,000
150,000,000
120,000,000

ปรับลด
20,000,000
150,000,000
30,000,000

หน่วยงานของรัฐสภา

23-1
หน่ วยงานของรัฐสภา
มาตรา 26 งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยงานของรัฐสภา ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 101,672,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,542,318,600

ปรับลด
7,372,000

1,542,318,600
768,777,800
768,777,800
466,091,800

7,372,000
6,156,800
6,156,800

ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพือ่ ให้งานด้านนิ ติบญั ญัติเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะ
1. งบรายจ่ายอืน่
2) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2 ค่าใช้สอย
3) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) รายจ่ายอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท

773,540,800
773,540,800
405,538,000
199,796,800
6,203,200
1,545,000

1,215,200
1,215,200

(2) ครุภณั ฑ์สาํ หรับใช้ในการปรับปรุงโสตทัศนู ปกรณ์เพือ่ ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒสิ ภา

3,555,200

300,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุ นเพือ่ การดําเนิ นงานในด้านนิ ติบญั ญัติ
1. งบรายจ่ายอืน่
2) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

6,156,800

843,200

843,200
372,000
72,000

23-2
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การสนับสนุ นการดําเนิ นงานตามภารกิจของสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
รัฐสภา ทัง้ ในประเทศและด้านต่างประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
5) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผูแ้ ทนราษฎรและรัฐสภา
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุ นกระบวนการด้านนิ ติ
บัญญัติ
1. งบรายจ่ายอืน่
4) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั สวัสดิการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสิง่ ก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1 )
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารรัฐสภาเพือ่ เป็ นห้องประชุมและห้องทํางาน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพือ่ พัฒนาระบอบประชาธิปไตย และ
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
1. งบรายจ่ายอืน่
2) รายจ่ายอื่นเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(7) โครงการปรับปรุงโสตทัศนู ปกรณ์ระบบไมโครโฟนชุดประชุมเพือ่ รองรับ
การทํางานของฝ่ ายนิติบญั ญัติ (ทดแทนของเดิม)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
7,006,227,700

ปรับลด
93,300,000

7,006,227,700

93,300,000

3,523,235,400
3,523,235,400
389,159,200

10,000,000
10,000,000

2,089,610,600
2,089,610,600
285,808,100

68,300,000
68,300,000

241,578,000

60,300,000

40,000,000

8,000,000

423,613,200
423,613,200
154,863,700

15,000,000
15,000,000

80,000,000

15,000,000

10,000,000

68,300,000

241,578,000 บาท
241,578,000 บาท

15,000,000

23-3
สถาบันพระปกเกล้า
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันพระปกเกล้า
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาประชาธิปไตย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพือ่ การพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
1.1) การจัดการศึกษาและการฝึ กอบรม
งบประมาณทัง้ สิ้น
ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพือ่ การพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
1.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
409,734,900

ปรับลด
1,000,000

409,734,900
244,730,800
244,730,800
244,730,800
244,730,800
62,028,000

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

165,004,100
165,004,100
165,004,100
165,004,100
2,774,100

500,000
500,000
500,000

500,000
500,000

111,028,000 บาท

500,000
500,000

หน่วยงานของศาล

24-1
หน่ วยงานของศาล
มาตรา 27 งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยงานของศาล ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 10,877,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานศาลยุติธรรม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานศาลยุติธรรม
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : ผลงานด้านการอํานวยความยุติธรรมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพตามที่
กฎหมายบัญญัติ
1. งบรายจ่ายอืน่
3) ค่าครุภณั ฑ์
รายการไม่ผูกพัน
4) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
รายการไม่ผูกพัน
รายการผูกพัน
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การศาลจังหวัดเชียงคํา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง
พร้อมบา้ นพักและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

190,300,000
38,060,000
48,440,000
103,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
14,601,695,200

ปรับลด
10,877,000

14,601,695,200

10,877,000

14,601,695,200
14,601,695,200
105,877,000
105,877,000
1,037,369,500
70,000,000
967,369,500

10,877,000
10,877,000

48,440,000

8,000,000

877,000
877,000
10,000,000

2,000,000
8,000,000

หน่วยงานขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ

25-1
หน่ วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญและหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา 28 งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญและหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 15,917,600 บาท
จําแนกดังนี้
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคําร้องเรียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าครุภณั ฑ์
รายการไม่ผูกพัน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
227,653,900

ปรับลด
917,600

227,653,900
67,574,900
67,574,900
67,574,900
11,878,300
11,878,300

917,600
917,600
917,600
917,600
917,600
917,600

25-2
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่ วยงานของรัฐมีความรูแ้ ละให้ความร่วมมือในการ
ป้ องกันการทุจริต
1. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รายการไม่ผูกพัน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,324,561,400

ปรับลด
4,000,000

1,324,561,400

4,000,000

463,422,700
463,422,700
182,142,100
169,074,100

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

4,000,000

25-3
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชน
1. งบรายจ่ายอืน่
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
207,303,200

ปรับลด
1,000,000

207,303,200
126,276,100
126,276,100
55,608,100

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

25-4
สํานักงานอัยการสูงสุด
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานอัยการสูงสุด
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ ครองสิทธิ
ประชาชน
1. งบรายจ่ายอืน่
4) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
รายการไม่ผูกพัน
รายการผูกพัน
(14) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสํานักงานอัยการ
จังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิง่ ก่อสร้างประกอบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
(26) โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
บ้านพักและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

67,347,000
13,469,400
2,658,400
18,077,400
9,038,700
24,103,100

93,662,000
18,732,400
37,464,800
37,464,800

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
7,257,412,000

ปรับลด
9,000,000

7,257,412,000

9,000,000

7,257,412,000
7,257,412,000
620,758,200
95,000,000
525,758,200

9,000,000
9,000,000

9,038,700

2,800,000

37,464,800

3,900,000

9,000,000
2,300,000
6,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

25-5
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพือ่ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
1. งบรายจ่ายอืน่
2)ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
189,286,500

ปรับลด
1,000,000

189,286,500

1,000,000

189,286,500
189,286,500
140,108,400

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

รัฐวิสาหกิจ

26-1
รัฐวิสาหกิจ
มาตรา 30 งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 2,441,946,600 บาท จําแนกดังนี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
ผลผลิต : โครงการรับจํานํ าผลผลิตการเกษตร
1. งบรายจ่ายอืน่
6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับจํานําผลผลิต ปี 2556/57

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
82,861,936,500
73,516,544,300
73,516,544,300
73,516,544,300
5,686,750,000

ปรับลด
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000

26-2
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันเพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันชัน้ นําด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT
Academy)
แผนงาน : เพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ
9) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวทัว่ ไป
ผลผลิต : โครงการเร่งเพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกระตุน้ ตลาดท่องเที่ยวไทย
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดคุณภาพ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
6,297,034,600
70,000,000

ปรับลด
175,000,000
38,000,000

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

38,000,000
38,000,000
38,000,000

70,000,000
6,035,131,900
2,341,232,400
2,317,532,900
2,317,532,900

38,000,000

165,000,000
550,000,000
1,970,000,000
1,970,000,000
1,970,000,000
760,000,000
550,000,000

137,000,000
57,000,000
57,000,000
57,000,000
19,000,000
38,000,000

80,000,000
80,000,000
80,000,000
30,000,000
50,000,000

26-3
การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การกีฬาแห่งประเทศไทย
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน
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) เครื่องวิเคราะห์ความอ่อนล ้าของร่างกาย 1 เครื่อง
(3) Ultrasound (Diagnosis) 1 ชุด
(4) เครื่องบําบัดด้วยนํา้ เย็นไหลเวียนแบบควบคุมอุณหภูมเิ พือ่ เร่งการฟื้ น
ตัวจากการบาดเจ็บและช่วยการผ่อนคลายของกล ้ามเนื้อ 2 เครื่อง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
4,028,966,000
3,778,966,000
2,310,466,000
1,217,745,600
1,217,745,600
94,870,000
94,870,000
2,000,000
1,370,000
2,500,000

ปรับลด
124,602,000
124,602,000
124,602,000
124,602,000
124,602,000
9,487,000

4,000,000

400,000

1,500,000

150,000

36,000,000

3,600,000

14,000,000

1,400,000

20,000,000

2,000,000

9,487,000
350,000
137,000
250,000

(5) เครื่องรักษาด้วยแรงคลืน่ สันสะเทื
่
อน (Shockwave Therapy) 1 เครื่อง
(7) ชุดเครื่องแยกสารด้วยของเหลวประสิทธิภาพสูงและวิเคราะห์ขนาดของ
มวลมากกว่าหนึ่งขัน้ ตอน (Ultra High Performance
LiquidChromatography Mass Spectrometer Mass Spectrometer
:U-HPLC MS/MS) 2 ชุด
(8) ชุดเครื่องแยกสารในสถานะแก๊สและ วิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่า
หนึ่งขัน้ ตอน (Gas Chromatograph Mass SpectrometerMass
Spectrometer: GC/MS/MS 1 ชุด
(9) ชุดเครืองแยกสารด้วยของเหลวประสิทธิภาพสูงและวิเคราะห์ขนาดของ
มวลมากกว่าหนึ่งขัน้ ตอน (Ultra Fast Liquid ChromatographMass
Spectrometer/Time of Flight (UFLC/MS/TOF) 1 ชุด
(10) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมติ าํ ่ - 50 องศาเซลเซียส ถึง - 86 องศาเซลเซียส 1
เครื่อง
(11) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมติ าํ ่ - 10 องศาเซลเซียส ถึง - 40 องศาเซลเซียส 1
เครื่อง
(12) เครื่องปัน่ เหวีย่ งตกตะกอนแบบตัง่ พื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง
(13) อ่างนํา้ ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด
(14) เครื่องระเหยสูญญากาศ 1 เครื่อง
(15) ตูอ้ บสูญญากาศพร้อมปัม้ สูญญากาศ 1 ชุด
(16) เครื่องผลิตนํา้ TYPE 1 1 เครื่อง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

2,000,000

200,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
1,122,875,600
132,300,000

150,000

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่พกั นักกีฬาคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

2,300,000
130,000,000

150,000
150,000
150,000
150,000
250,000

115,115,000
6,615,000

115,000
6,500,000

26-4
การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
705,123,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1
แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลําปาง ต.ท่าศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(7) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1
แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(8) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(9) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(10) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ

145,000,000
23,983,000
96,367,000
24,650,000

115,000,000
20,010,000
75,440,000
19,550,000

150,888,900
23,193,000
29,770,500
44,066,500
53,858,900
167,079,700
25,708,000
33,907,500
64,478,600
42,985,600

151,887,200
23,304,700
30,935,900
43,941,000
53,705,600

ปรับลด
108,500,000

96,367,000

20,000,000

75,440,000

25,000,000

44,066,500

10,000,000

64,478,600

30,000,000

43,941,000

10,000,000

33,452,200

5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

177,220,500 บาท
27,191,700 บาท

26-5
การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(12) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ปรับลด

38,521,600 บาท
33,452,200 บาท
78,055,000 บาท
170,000,000

8,500,000

26-6
การเคหะแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การเคหะแห่งชาติ
แผนงาน : ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ผลผลิต : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) อุดหนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) อุดหนุนเป็ นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ผลผลิต : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผูม้ ีรายได้นอ้ ย โครงการบ้านเอื้ออาทร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,051,436,500
3,051,436,500
2,839,436,500
2,839,436,500
914,184,000
156,770,000
1,925,252,500

ปรับลด
100,000,000
100,000,000
90,000,000
90,000,000
24,375,000

927,937,500

65,625,000

212,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

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

24,375,000

65,625,000

10,000,000

26-7
องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร
แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
ผลผลิต : โครงการรับจํานํ าผลผลิตทางการเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
7) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําผลผลิตทาง
การเกษตร ปี 2556/2557

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,463,694,400
2,384,018,900
2,384,018,900
2,384,018,900
2,384,018,900

ปรับลด
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000

1,254,921,100

400,000,000

26-8
องค์การสวนยาง
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การสวนยาง
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นยางพารา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นยางพารา
ครบวงจร

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
25,000,000
25,000,000

ปรับลด
1,000,000
1,000,000

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

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

10,000,000

1,000,000

26-9
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
133,240,800
25,000,000

ปรับลด
14,500,000
5,000,000

25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
96,255,700
26,855,000
26,855,000
26,855,000
22,754,400

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

69,031,400
69,031,400
69,031,400

6,900,000
6,900,000
6,900,000

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และให้ความรูด้ า้ นวิชาการ
แก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่

31,000,000

2,900,000

2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและให้ความรูก้ าร
บํารุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธี

31,031,400

4,000,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเลกทรอนิ กส์ (National
Single Window)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2) เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิน่
ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุด์ ีและไม้ยนื ต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

5,000,000
5,000,000

9,500,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000

26-10
องค์การสะพานปลา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การสะพานปลา
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง
2) ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
3) ปรับปรุงสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
93,378,500
93,378,500
93,378,500
93,378,500
93,378,500
44,178,500
9,200,000
40,000,000

ปรับลด
9,337,800
9,337,800
9,337,800
9,337,800
9,337,800
4,417,800
920,000
4,000,000

26-11
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : โครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ โครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,802,531,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000

ปรับลด
450,000,000
450,000,000
450,000,000
450,000,000
450,000,000
450,000,000

2,000,000,000

450,000,000

450,000,000

26-12
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : โครงการอูจ่ อดรถโดยสารของ ขสมก.
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(7) ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซอู่รงั สิต+ประชาธิปตั ย์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
3,318,444,800
1,592,000,000
266,000,000
266,000,000
266,000,000
266,000,000
266,000,000
44,475,000

ปรับลด
44,475,000
44,475,000
44,475,000
44,475,000
44,475,000
44,475,000
44,475,000
44,475,000

26-13
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การรถไฟแห่งประเทศไทย
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) งานจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ สํารวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย บ้านไผ่ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ปรับปรุงทาง
(1.1) งานเสริมความมันคงโครงสร้
่
างทาง (Track Strengthenting)
(1.1.1) งานเสริมความมันคงโครงสร้
่
างทาง (Track Strengthening)
ระหว่างสถานีชมุ ทางคลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก 52 กิโลเมตร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
17,025,201,100
5,372,462,000
5,372,462,000
1,398,667,600
1,398,667,600
1,398,667,600
295,000,000

ปรับลด
330,000,000
330,000,000
330,000,000
330,000,000
330,000,000
330,000,000

160,000,000

80,000,000

1,100,217,600
1,100,217,600
719,061,600

250,000,000

719,061,600

250,000,000

80,000,000

200,000,000 บาท
40,000,000 บาท
160,000,000 บาท

2,822,000,000
564,400,000
719,061,600
1,538,538,400

บาท
บาท
บาท
บาท

250,000,000
250,000,000

26-14
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
(1) ค่าทดแทนเพิม่ ตามคําพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
9,911,833,300
563,975,700
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

ปรับลด
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

26-15
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : โครงการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่ าเศรษฐกิจเพือ่
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลผลิต : โครงการจัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สกั ให้มีคุณภาพ
ระดับสากลและรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพือ่ การอนุ รกั ษ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร อาคารศูนย์เรียนรูเ้ ฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 1 ระบบ
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.4 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
297,494,400
256,793,800

ปรับลด
7,736,000
7,736,000

20,640,000
20,640,000
20,640,000

1,664,000
1,664,000
1,664,000

16,640,000

1,664,000

58,291,800
58,291,800
58,291,800
38,991,800
32,132,400
18,732,400
177,862,000
84,529,700
84,529,700
19,848,300
16,068,300

936,600
936,600
936,600
936,600

16,068,300
64,681,400
1,413,900
1,413,900
93,332,300
93,332,300
36,459,000
1,722,400
10,454,300

936,600
936,600

5,135,400
2,135,400
2,135,400
721,500
721,500

721,500

1,413,900
1,413,900
1,413,900

3,000,000
3,000,000
1,920,000
420,000
660,000

26-16
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : การอนุ รกั ษ์ ศึกษา วิจยั และให้บริการความรูท้ างด้านพฤกษศาสตร์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
6) เงินอุดหนุนการดําเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ างด้านพืช

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
211,469,900
197,131,500

ปรับลด
4,617,600
4,617,600

197,131,500
25,137,500
25,137,500
5,718,000
302,000
302,000
19,419,500
19,419,500
19,419,500
171,994,000
171,994,000
37,733,300

4,617,600
1,017,600
1,017,600
17,600
17,600
17,600

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

3,600,000
3,600,000
3,600,000

26-17
องค์การจัดการนํ้ าเสีย
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
290,724,800
290,724,800
290,724,800
181,915,000
181,915,000
181,915,000
48,051,000

ปรับลด
10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000

(2) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบําบัดนํา้ เสียชุมชนขนาด
เล็ก อบต.หูลอ่ ง บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น

41,051,000
133,864,000

4,000,000

(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบําบัดนํา้ เสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

36,000,000

6,500,000

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การจัดการนํ้ าเสีย
แผนงาน : จัดการสิง่ แวดล้อม
ผลผลิต : การจัดการนํ้ าเสีย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง

4,000,000

6,500,000

26-18
องค์การสวนสัตว์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การสวนสัตว์
แผนงาน : อนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : การให้ความรู ้ การอนุ รกั ษ์และขยายพันธุส์ ตั ว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(2) ปรับปรุงรัว้ สวนสัตว์ดุสติ ด้านถนนอู่ทองใน
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพือ่ การท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
899,676,900
899,676,900

ปรับลด
11,010,500
11,010,500

213,444,000
99,855,800
99,855,800
97,855,800
48,605,800
24,706,000
13,000,000
686,232,900
307,410,500
307,410,500
305,410,500
139,410,500
80,529,800

3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
1,000,000
2,600,000

7,410,500
7,410,500
7,410,500
7,410,500
7,410,500
7,410,500

26-19
องค์การคลังสินค้า
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การคลังสินค้า
แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
ผลผลิต : โครงการรับจํานํ าผลผลิตทางการเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
6) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําผลผลิตทาง
การเกษตรปี การผลิต 2556/2557

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
9,001,474,400
8,981,748,200
8,981,748,200
8,981,748,200
8,981,748,200

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

4,083,401,600

500,000,000

26-20
การประปาส่วนภูมิภาค
หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การประปาส่วนภูมิภาค
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : นํ้ าประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
(12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขานครราชสีมา อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขามวกเหล็ก อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาอ่างทอง-วิเศษชัย
ชาญ อําเภอเมืองอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(22) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเกาะสมุย อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจากสุราษฎร์ธานีอําเภอดอนสัก) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ

589,109,000
147,277,200
441,831,800
88,366,400
114,549,000
238,916,400

302,759,000
75,689,700
227,069,300
45,413,900
63,579,000
118,076,400

216,615,000
54,153,700
162,461,300
32,492,300
61,890,000
68,079,000

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,021,224,400
2,021,224,400
2,021,224,400
2,011,224,400
2,011,224,400
2,011,224,400
1,714,464,400

หน่ วย : บาท
ปรับลด
45,484,600
45,484,600
45,484,600
45,484,600
45,484,600
45,484,600
45,484,600

114,549,000

17,673,200

63,579,000

9,082,700

61,890,000

12,996,800

63,819,800

957,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

850,930,000 บาท
425,465,000 บาท

26-21
การประปาส่วนภูมิภาค
หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเกาะสมุย อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายนํา้ บนเกาะส
มุย) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาแม่สอด อําเภอแม่
สอด-แม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(25) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาสตูล อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
425,465,000
63,819,800
170,186,000
191,459,200

552,871,000
276,435,500
276,435,500
41,465,400
110,574,200
124,395,900

468,414,000
117,103,500
351,310,500
52,696,600
140,524,200
158,089,700

248,348,000
62,087,000
186,261,000
27,939,200
74,504,400
83,817,400

165,730,000
41,432,500
124,297,500
18,644,700
49,719,000

หน่ วย : บาท
ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท

41,465,400

622,100

52,696,600

790,500

27,939,200

419,100

18,644,700

279,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26-22
การประปาส่วนภูมิภาค
หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(27) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาคลองใหญ่ อําเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(28) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพระพุทธบาท
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(29) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาบ ้านนา อําเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(30) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพิมาย อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(31) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเด่นชัย-สูงเม่นแพร่ อําเภอเด่นชัย-สูงเม่น-เมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วย : บาท
ปรับลด

55,933,800 บาท

151,200,000
37,800,000
113,400,000
17,010,000
45,360,000
51,030,000

201,415,000
50,353,700
151,061,300
22,659,200
60,424,500
67,977,600

102,695,000
25,673,700
77,021,300
11,553,200
30,808,500
34,659,600

114,717,000
28,679,200
86,037,800
12,905,700
34,415,100
38,717,000

17,010,000

255,100

22,659,200

339,900

11,553,200

173,300

12,905,700

193,700

8,138,900

122,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

72,345,000 บาท

26-23
การประปาส่วนภูมิภาค
หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(32) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาปากนํา้ ประแสร์
อําเภอแกลง-นายายอาม จังหวัดระยอง-จันทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(33) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากันทรลักษ์-กันทรา
รมย์ อําเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(34) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาขลุง (เขาสมิงแสนตุง้ ) อําเภอขลุง - เขาสมิง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(35) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาสิงห์บรุ ี อําเภอ
เมือง-บางระจัน-ท่าวุง้ จังหวัดสิงห์บรุ -ี ลพบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
18,086,200
54,258,800
8,138,900
21,703,500
24,416,400

157,292,000
39,323,000
117,969,000
17,695,400
47,187,600
53,086,000

111,544,000
27,886,000
83,658,000
12,548,700
33,463,200
37,646,100

122,460,000
30,615,000
91,845,000
13,776,800
36,738,000
41,330,200

276,092,000
69,023,000
207,069,000
31,060,400
82,827,600

หน่ วย : บาท
ปรับลด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,695,400

265,500

12,548,700

188,200

13,776,800

206,700

31,060,400

465,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26-24
การประปาส่วนภูมิภาค
หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
(37) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา
ส่วนภูมภิ าคสาขาพนมสารคาม (ท่าตะเกียบ) อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(38) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา
ส่วนภูมภิ าคสาขาหนองบัวแดง (ภักดีชมุ พล) อําเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

หน่ วย : บาท
ปรับลด

93,181,000 บาท

22,429,200

336,400

7,745,000

116,200

149,528,000 บาท
22,429,200 บาท
127,098,800 บาท

51,633,000 บาท
7,745,000 บาท
43,888,000 บาท

26-25
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : การวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) ลิฟท์ชนิดไม่ตอ้ งมีเกียร์ทด 1 ตัว
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) หม ้อแปลงไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ าแรงสูง 1 ชุด
(4) สายการผลิตภัณฑ์ซอส 1 ชุด
(5) ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต 1 ระบบ
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) รถโฟล์คลิฟท์
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(5) ตูแ้ ช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง
(6) เครื่องกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชุด
(9) เครื่องมือคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอส 1 ชุด
(10) แบบจําลองลําไส้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ชุด
(15) อุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการวัดสารสําคัญในผักและผลไม ้
ด้วยการดูดกลืนแสง 1 ชุด
(20) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี แบบพกพา (Micro GC) 1 เครื่อง
(21) เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมครอน (Microfluidizer) 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียดื อายุลาํ ไยเพือ่ การส่งออก
1 พื้นที่
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,191,339,400
714,103,900
714,103,900
241,652,900
241,652,900
154,152,900
12,606,500
3,555,400
2,200,000
63,678,400
1,046,400
3,582,000
39,450,000
16,250,000
2,325,500
825,500
1,500,000
75,542,500
8,740,000
1,100,000
5,000,000
2,800,000
5,000,000

ปรับลด
10,000,000
9,901,300
9,901,300
9,901,300
9,901,300
4,897,600

1,200,000
1,950,000
2,999,000
87,500,000
87,500,000

1,600

42,800,000
477,235,500
215,330,900
11,692,500
11,692,500
6,385,200

414,800
140,800
274,000
3,816,800
57,800
44,500
9,800
3,704,700
39,700
37,700
2,000
626,300
240,100
30,000
900
50,000
30,000

3,200
270,500

5,003,700
5,003,700

5,003,700

98,700
56,500
56,500
56,500
56,500

26-26
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(2) เครื่องผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ 1 เครื่อง
ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
(5) เครื่องมือสําหรับการสอบเทียบเครื่องกําเนิดคลืน่ วิทยุย่านความถีส่ ูง
(Radio Frequency Source) 1 ชุด
(7) ตูส้ อบเทียบด้านอุณหภูมแิ ละความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด
(8) อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลม 1 ชุด

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
6,385,200
2,885,200
3,500,000
261,904,600
57,278,300
57,278,300
57,278,300
57,278,300
670,000
4,300,000
2,580,000
4,300,000

ปรับลด
56,500
13,000
43,500

42,200
42,200
42,200
42,200
42,200
12,900

8,000
1,300
20,000

26-27
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า (พิพธิ ภัณฑ์รชั กาลที่ 9)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าพร้อม
ติดตัง้
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตัง้
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชัน้ สูงเพื่อ
การเกษตร (กลุม่ จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 2)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

11,950,000
1,800,000
1,360,000
1,148,600
7,641,400

18,754,000
3,750,000
187,500
14,816,500

700,000,000
105,000,000
79,500,000
67,000,000
448,500,000
1,069,246,000
214,000,000
10,692,500
844,553,500

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
999,337,800
999,337,800
79,028,600
79,028,600
79,028,600
79,028,600
1,336,100
1,148,600

ปรับลด
78,653,100
78,653,100
49,531,800
49,531,800
49,531,800
49,531,800

187,500

187,500

77,692,500
67,000,000

48,692,500

10,692,500

10,692,500

63,661,500
63,661,500
63,661,500
63,661,500

6,366,100
6,366,100
6,366,100
6,366,100

839,300
651,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
38,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26-28
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่ วย : บาท

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
62,569,500

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมชัน้ สูง
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมชัน้ สูงกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 1 งาน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชัน้ สูงเพื่อการ
ท่องเที่ยว (พิงคนคร)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชัน้ สูงเพือ่ การท่องเทีย่ ว (พิงคนคร) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมชัน้ สูงเพือ่ การท่องเทีย่ ว (พิงคนคร) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

417,130,000
62,569,500
145,995,500
145,995,500
62,569,500

7,280,000
1,092,000
2,548,000
2,548,000
1,092,000

26,140,400
3,921,000
9,149,200
9,149,200
3,921,000

ปรับลด
6,256,900

62,569,500

6,256,900

1,092,000

109,200

1,092,000

109,200

227,553,000
227,553,000
227,553,000
227,553,000
3,921,000

22,755,200
22,755,200
22,755,200
22,755,200

3,921,000

392,000

223,632,000

22,363,200

223,632,000

22,363,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,490,880,000 บาท
223,632,000 บาท
521,808,000 บาท

26-29
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณที่ตง้ั ไว้
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
521,808,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
223,632,000 บาท

ปรับลด

26-30
การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และ
การลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตของ
วิสาหกิจขนาดย่อม
แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต : โครงการกําหนดพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสมการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และนิคม
อุตสาหกรรมผลิตสือ่ บันเทิง
แผนงาน : ป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
3) ค่าใช้จ่ายการศึกษารูปแบบการจัดตัง้ ศูนย์เผยแพร่ พัฒนาและบริหารจัด
การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
52,600,000
4,000,000

ปรับลด
5,030,000
2,600,000

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

2,600,000
2,600,000
2,600,000

2,600,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

2,600,000

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

20,000,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000

1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000

8,600,000

1,430,000

1,000,000

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

27-1
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
มาตรา 32 งบประมาณรายจ่ายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ปรับลดลงเป็ นจํานวน 3,211,546,000 บาท จําแนกดังนี้
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
6,307,480,700
6,307,480,700
6,307,480,700

ปรับลด
300,000,000
300,000,000
300,000,000

6,307,480,700

300,000,000

27-2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนงาน : ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
2,131,061,400
2,131,061,400
2,131,061,400
2,131,061,400

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

27-3
กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
703,564,100
703,564,100
703,564,100
703,564,100

ปรับลด
107,000,000
107,000,000
107,000,000
107,000,000

27-4
กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) เงินให้กูย้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
18,000,000,000
18,000,000,000
18,000,000,000
18,000,000,000

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

27-5
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนรวมเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร

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

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

27-6
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ ยืน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

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

27-7
กองทุนเพือ่ การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนเพือ่ การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้ องกัน
การค้ามนุ ษย์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนเพือ่ การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
72,500,000

ปรับลด
10,000,000

72,500,000
72,500,000
72,500,000

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

27-8
กองทุนจัดรูปที่ดิน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนจัดรูปที่ดิน
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) เงินทุนเพือ่ การจัดรูปทีด่ นิ

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

ปรับลด
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

27-9
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
294,803,800
294,803,800
294,803,800
294,803,800

ปรับลด
24,803,800
24,803,800
24,803,800
24,803,800

27-10
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000

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

27-11
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000

ปรับลด
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000

27-12
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนเพือ่ การพัฒนาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
228,742,200
228,742,200
228,742,200
228,742,200

ปรับลด
8,742,200
8,742,200
8,742,200
8,742,200

27-13
กองทุนสงเคราะห์
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนสงเคราะห์
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
960,000,000
960,000,000
960,000,000
960,000,000

ปรับลด
96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000

27-14
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

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

27-15
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม :กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

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

27-16
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่ วย : บาท

หน่ วยงาน - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
กรม : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผูป้ ระกอบ OTOP ทีม่ ศี กั ยภาพก้าวไปสู่ SMEs

งบประมาณที่ตง้ั ไว้
839,955,200
839,955,200
839,955,200
839,955,200

ปรับลด
1,000,000
1,000,000
1,000,000

25,000,000

1,000,000

1,000,000

