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--------------------------------------------------------------มาตรา 5

สานักนายกรัฐมนตรี

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

1,553,538,000

บาท

มาตรา 6

กระทรวงกลาโหม

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

400,000,000

บาท

มาตรา 8

กระทรวงการต่างประเทศ

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

29,119,000

บาท

มาตรา 9

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

4,566,000,000

บาท

มาตรา 10

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

500,000,000

บาท

มาตรา 11

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

808,846,200

บาท

มาตรา 12

กระทรวงคมนาคม

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

2,485,250,000

บาท

มาตรา 13

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

275,000,000

บาท

มาตรา 14

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

16,051,200

บาท

มาตรา 15

กระทรวงพลังงาน

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

29,929,100

บาท

มาตรา 16

กระทรวงพาณิ ชย์

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

1,500,000,000

บาท

มาตรา 17

กระทรวงมหาดไทย

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

12,253,023,300

บาท

มาตรา 18

กระทรวงยุติธรรม

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

137,087,900

บาท

มาตรา 22

กระทรวงศึกษาธิการ

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

4,234,894,100

บาท

มาตรา 23

กระทรวงสาธารณสุข

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

357,390,000

บาท

มาตรา 25

ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

324,600,000

บาท

มาตรา 26

หน่ วยงานของรัฐสภา

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

565,764,800

บาท

มาตรา 27

หน่ วยงานของศาล

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

17,000,000

บาท

มาตรา 28

หน่ วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญ

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

304,060,200

บาท

และหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา 30

รัฐวิสาหกิจ

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

1,528,306,500

บาท

มาตรา 32

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

13,500,000

บาท

ให้ตง้ั เพิ่มขึ้น จานวน

31,899,360,300

บาท

รวมทัง้ สิ้น

สํานักนายกรัฐมนตรี

1-1
สํานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 5 งบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
1,553,538,000 บาทจําแนกดังนี้
กรมประชาสัมพันธ์
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท

รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สูส่ าธารณะ
วัตถุประสงค์ :
1.เพือ่ ผลิตและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง รวดเร็วเป็ นธรรม
2.เพือ่ ผลิตและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสู่สาธารณะ
กิจกรรม
1.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
ประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท

1-2
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง
วัตถุประสงค์ :

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

ชุมชนเมืองทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคจะได้รบั การพัฒนาในด้านต่างๆให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล
กิจกรรม
1.การพัฒนาเมือง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาเมือง

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

1-3
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คําปรึกษาทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์ :
การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําร่างกฎหมายและให้คาํ ปรึกษาทางกฎหมาย
กิจกรรม
1.การดําเนินงานร่างกฎหมายและให้คาํ ปรึกษาทางกฎหมาย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล ้องกับพันธกรณีและกฎเกณฑ์
ของอาเซียน

3,538,000 บาท
3,538,000 บาท
3,538,000 บาท

3,538,000 บาท
3,538,000 บาท
3,538,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

2-1
กระทรวงกลาโหม
มาตรา 6 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
400,000,000 บาท จําแนกดังนี้
กองทัพบก
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้ องกันประเทศ

400,000,000 บาท
400,000,000 บาท

ผลผลิต : การเตรียมกําลังและการใช้กาํ ลังในการป้ องกันประเทศ และการ
รักษาความมัน่ คงภายใน โดยกําลังกองทัพบก
วัตถุประสงค์ :

400,000,000 บาท

1.เพือ่ ดําเนินการในการเตรียมความพร้อมของกําลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มคี วามพร้อม
ทีจ่ ะปกป้ องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก
กิจกรรม
1.การส่งกําลังบํารุง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกําลังบํารุงและซ่อมบํารุงและผลิตเพือ่ แจกจ่าย

400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

3-1
กระทรวงการต่างประเทศ
มาตรา 8 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 29,119,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
รวมการเพิม่ งบประมาณ

29,119,000 บาท

แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี
วัตถุประสงค์ :

29,119,000 บาท
29,119,000 บาท

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
กิจกรรม
1.การดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีปราสาทพระวิหาร

29,119,000 บาท
29,119,000 บาท
29,119,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4-1
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาตรา 9 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 4,566,000,000 บาท
จําแนกดังนี้
กรมพลศึกษา
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

2,458,000,000 บาท
2,458,000,000 บาท

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
วัตถุประสงค์ :

2,458,000,000 บาท

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุม่ มีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกําลังกายและประกอบ
กิจกรรมนันทนาการเป็ นประจํา
กิจกรรม
1.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาขัน้ พื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพือ่ พัฒนาสุขภาพของประชาชน
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขัน้ พื้นฐานและกีฬามวลชนเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ

2,458,000,000 บาท
2,458,000,000
2,458,000,000
860,000,000
1,348,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

250,000,000 บาท

4-2

กรมการท่องเที่ยว
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ :

2,108,000,000 บาท
2,108,000,000 บาท
2,108,000,000 บาท

1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเทีย่ วและแหล่งท่องเทีย่ ว และผลักดันให้สนิ ค้า บริการท่ออเทีย่ วและแหล่ง
ท่องเทีย่ วได้รบั การพัฒนาตามมาตรฐานเพิม่ ขึ้นรวมถึงผูป้ ระกอบการนํามาตรฐานไปใช้ในการดําเนินการเพิม่ มากขึ้น
2. เพือ่ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ พัฒนา ปรับปรุง
ก่อสร้างและอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วให้เป็ นไปตามมาตรฐาน รวมทัง้ มีระบบฐานขอ้ มูลแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ นับสนุนต่อ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรม
1.พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ ว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,940 หน่วย)
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเทีย่ ว

2,108,000,000 บาท
750,000,000
750,000,000
700,000,000
700,000,000
700,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
1,358,000,000 บาท
1,358,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

5-1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
มาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์และหน่ วยงานในกํากับ
ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 500,000,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
500,000,000 บาท
500,000,000 บาท
500,000,000 บาท

รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้กลุม่ เป้ าหมายได้รบั การพัฒนาศักยภาพ การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ และได้รบั บริการขัน้ พื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ ทัว่ ถึง ส่งผลให้สามารถเพิม่ ศักยภาพในการดํารงชีวติ ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
กิจกรรม
1.ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสวัสดิการสังคม

500,000,000 บาท
500,000,000 บาท
500,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6-1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา 11 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
808,846,200 บาท จําแนกดังนี้
กรมการข้าว
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
วัตถุประสงค์ :

3,772,000 บาท
3,772,000 บาท
3,772,000 บาท

เพือ่ พัฒนาจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็ นเมืองเกษตรสีเขียว ทีม่ รี ูปแบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมสอดคล ้องกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
สามารถส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้
กิจกรรม
1.ยกระดับการผลิตขา้ วอินทรียใ์ นพื้นทีเ่ มืองเกษตรสีเขียว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และยานพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร

3,772,000 บาท
3,772,000
3,772,000
253,000
2,300,000
345,000
86,300
138,000
649,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6-2
กรมชลประทาน
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : การจัดการนํ้ าชลประทาน
วัตถุประสงค์ :

750,000,000 บาท
750,000,000 บาท
540,000,000 บาท

เพือ่ ให้เกษตรกรในเขตพื้นทีช่ ลประทานสามารถได้รบั นํา้ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรมโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ชลประทานและการบริหารจัดการนํา้
กิจกรรม
1.การปรับปรุงระบบชลประทาน
2.การบริหารการส่งนํา้ ระบายนํา้ และบํารุงรักษาระบบชลประทาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่ งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา

40,000,000 บาท
500,000,000 บาท
540,000,000
540,000,000
540,000,000
500,000,000
500,000,000
40,000,000
40,000,000

ผลผลิต : การจัดหาแหล่งนํ้ าและเพิม่ พื้นที่ชลประทาน
วัตถุประสงค์ :

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

210,000,000 บาท

เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนนํา้ ของประชาชน สําหรับใช้ทาํ การเกษตร และอุปโภค-บริโภค ทําให้
เกษตรกรได้รบั นํา้ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งนํา้ และ
ระบบส่งนํา้ ขนาดเล็กในพื้นทีช่ มุ ชน/ชนบท ตลอดจนทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดหาทีด่ นิ
กิจกรรม
1.การจัดการงานก่อสร้างแหล่งนํา้ และระบบส่งนํา้ เพือ่ ชุมชน/ชนบท
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ก่อสร้างระบบส่งนํา้ เพือ่ ชุมชน/ชนบท

210,000,000 บาท
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6-3
กรมประมง
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
วัตถุประสงค์ :

7,895,000 บาท
7,895,000 บาท
7,895,000 บาท

เพือ่ พัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานเพือ่ ผลักดันให้เป็ นเมืองเกษตรสีเขียว ทีม่ ี
รูปแบบการผลิตสินค้าประมงและอุตสาหกรรมประมงทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมสอดคล ้องกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และสามารถส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้
กิจกรรม
1.เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(3) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

7,895,000 บาท
7,895,000
7,895,000
4,000,000
1,000,000
2,895,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6-4
กรมปศุสตั ว์
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
วัตถุประสงค์ :

6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท

เพือ่ พัฒนาจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าปศุสตั ว์ให้เป็ นเมืองเกษตรสีเขียว ทีม่ กี ารผลิต
สินค้าปศุสตั ว์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
กิจกรรม
1.เมืองเกษตรสีเขียว
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทําระบบ Biogas ในฟาร์มสุกร 8 ฟาร์ม

6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท

6-5
กรมพัฒนาที่ดิน
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
วัตถุประสงค์ :

33,855,000 บาท
33,855,000 บาท
33,855,000 บาท

เพือ่ พัฒนาจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็ นเมืองเกษตรสีเขียว ทีม่ รี ูปแบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมสอดคล ้องกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
สามารถส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้
กิจกรรม
1.พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) วัสดุการเกษตร

33,855,000 บาท
33,855,000
33,855,000
6,000,000
27,855,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6-6
กรมส่งเสริมการเกษตร
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
วัตถุประสงค์ :

3,574,200 บาท
3,574,200 บาท
3,574,200 บาท

เพือ่ พัฒนาจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็ นเมืองเกษตรสีเขียว ทีม่ รี ูปแบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมสอดคล ้องกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สามารถ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้
กิจกรรม
1.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

3,574,200 บาท
3,574,200 บาท
3,574,200 บาท
3,574,200 บาท

6-7
กรมหม่อนไหม
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
วัตถุประสงค์ :

2,750,000 บาท
2,750,000 บาท
2,750,000 บาท

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมของเกษตรกรในชุมชน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มกี ระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
กิจกรรม
1.พัฒนาสินค้าไหมไทยสู่มาตรฐานการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

2,750,000 บาท
2,750,000 บาท
2,750,000 บาท

6-8
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพในพื้นทีเ่ ป้ าหมายให้มกี ารผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรม
1.การพัฒนาด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
200,000 บาท
2.การพัฒนาระบบการตามสอบสินค้า
300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการตามสอบสินค้าสําหรับผูป้ ระกอบการ
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูต้ รวจประเมินและผูช้ ่วยผูต้ รวจประเมิน

500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท

500,000 บาท
300,000 บาท
200,000 บาท

กระทรวงคมนาคม

7-1
กระทรวงคมนาคม
มาตรา 12 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 2,485,250,000 บาท จําแนกดังนี้
กรมทางหลวง
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
วัตถุประสงค์ :

220,000,000 บาท
220,000,000 บาท
100,000,000 บาท

เพือ่ ให้ทางหลวงอยู่ในสภาพทีด่ ี ได้มาตรฐาน ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งและจราจรทีม่ คี วาม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
กิจกรรม
1.บํารุงรักษาทางหลวง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงพิเศษและบูรณะ

100,000,000 บาท

(1.1) ค่าบํารุงพิเศษและบูรณะ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(รวม 19 หน่วย)

ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้เส้นทางได้รบั ความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งมากทีส่ ุด
กิจกรรม
1.อํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
120,000,000 บาท
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100,000,000 บาท

120,000,000 บาท

120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมทางหลวงชนบท
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ ทําให้ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานทีม่ มี าตรฐาน
กิจกรรม
1.ยกระดับมาตรฐานทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 175 หน่วย)

2,254,000,000 บาท
2,254,000,000 บาท
1,050,000,000 บาท

1,050,000,000 บาท
1,050,000,000
1,050,000,000
1,050,000,000
1,050,000,000
1,050,000,000

ผลผลิต : การบํารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ดว้ ยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
กิจกรรม
1.บํารุงรักษาทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 301 หน่วย)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,204,000,000 บาท

1,204,000,000 บาท
1,204,000,000
1,204,000,000
1,204,000,000
1,204,000,000
1,204,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วัตถุประสงค์ :

11,250,000 บาท
11,250,000 บาท
11,250,000 บาท

พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจร ทางถนน ราง นํา้ อากาศและระบบขอ้ สนเทศเพือ่ ให้การเดินทาง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
กิจกรรม
1.บูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการเดินทางและโลจิสติกส์การขนส่ง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) จ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
การบินของประเทศไทย
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันขา้ มปี
- เป็ นรายการทีด่ าํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ

11,250,000 บาท
11,250,000 บาท
11,250,000 บาท
75,000,000 บาท
11,250,000 บาท
63,750,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาตรา 13 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่ วยงานในกํากับ
ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 275,000,000 บาท จําแนกดังนี้
กรมทรัพยากรนํ้ า
275,000,000 บาท
275,000,000 บาท
275,000,000 บาท

รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
ผลผลิต : การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาแหล่งนํ้ าและบริหารจัดการนํ้ า
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูแหล่งนํา้ และบริหารจัดการนํา้ ประกอบด้วยการศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม
โครงการ กําหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบํารุงรักษาแหล่งนํา้ และ
แหล่งนํา้ ธรรมชาติ จัดทําขอ้ กําหนดในการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูและบํารุงรักษา เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักนํา้ และปรับปรุง
สิง่ ก่อสร้างและแหล่งนํา้ เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
1.อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูแหล่งนํา้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 89 หน่วย)

275,000,000 บาท
275,000,000
275,000,000
275,000,000
275,000,000
275,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรา 14 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและหน่ วยงานในกํากับ
ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 16,051,200 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
วัตถุประสงค์ :

16,051,200 บาท
16,051,200 บาท
16,051,200 บาท

1.เพือ่ กําหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทําสถิติ
2.เพือ่ ให้ประเทศมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
และเป็ นปัจจุบนั
3.เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ น และใช้ประโยชน์จากขอ้ มูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม
1.บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอ้ มูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด

16,051,200 บาท
16,051,200 บาท
16,051,200 บาท

กระทรวงพลังงาน
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กระทรวงพลังงาน
มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
29,929,100 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน
วัตถุประสงค์ :

14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ทด่ี ี มีการประชาสัมพันธ์
โดยทัว่ ถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลง และมีขอ้ มูลข่าวสารทีค่ รบถ้วน ทันสมัยมีการดําเนินงานใน
เชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
กิจกรรม
1.กําหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงาน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุม่ จังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท

10-2
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
วัตถุประสงค์ :

15,929,100 บาท
15,929,100 บาท
15,929,100 บาท

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพือ่ ทดแทนหรือใช้ควบคู่กบั พลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีดา้ นพลังงานอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน
กิจกรรม
1.ผลิตและบํารุงรักษาพลังงานทดแทน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าพลังนํา้ พร้อมอุปกรณ์ ของโครงการก่อสร้างเขือ่ นไฟฟ้ า
พลังนํา้ แม่กะไน (สมทบเป็ นค่างวดงานตามสัญญา)

15,929,100 บาท
15,929,100
15,929,100
15,929,100
15,929,100

บาท
บาท
บาท
บาท

15,929,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์
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กระทรวงพาณิ ชย์
มาตรา 16 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิ ชย์และหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
1,500,000,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

1,500,000,000 บาท
1,500,000,000 บาท

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ
พาณิ ชย์
วัตถุประสงค์ :

1,500,000,000 บาท

1. เพือ่ เสนอแนะขอ้ มูลสําหรับกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ
กระทรวงพาณิชย์
2. เพือ่ เสนอแนะท่าทีในการปกป้ องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทัง้ ประสานและแก้ไขปัญหาการดําเนิน
ธุรกิจของไทยในต่างประเทศ
3. เพือ่ ส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทัง้ แก้ไขปัญหาทางการค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการในภูมภิ าค
4. เพือ่ พัฒนาระบบขอ้ มูลราคา ดัชนีเศรษฐิจการค้า รวมทัง้ การวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจการพาณิชย์เชิงลึก
สําหรับรองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น
5. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้าแก่ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถนําขอ้ มูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจและปรับตัวให้ทนั กับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
6. เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์
ให้มคี วามพร้อมและทันสมัย สามารถรองรับการเปลีย่ นเศรษฐกิจการค้าโลก และสามารถขับเคลือ่ นนโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
กิจกรรม
1.เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาทางการค้า
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

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

กระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงมหาดไทย
มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
12,253,023,300 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ :

3,700,000,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท

มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในด้านการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาจังหวัด
กลุม่ จังหวัด ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ วางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาใน
พื้นที่ การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นในด้านเศรษฐกิจเพือ่ พัฒนาความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคและการ
เขา้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC ) ตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
กิจกรรม
1.เสริมสร้างการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน

100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :

3,600,000,000 บาท
3,600,000,000 บาท

เพือ่ ให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กิจกรรม
1.เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
2.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านทีพ่ กั อาศัยและทีด่ นิ ทํากิน
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านทีพ่ กั อาศัยและทีด่ นิ ทํากิน
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและความเขม้ แข็งของชุมชน
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

3,000,000,000 บาท
600,000,000 บาท
3,600,000,000
600,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
รวมการเพิม่ งบประมาณ

8,500,000,000 บาท

แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วัตถุประสงค์ :

8,500,000,000 บาท
8,500,000,000 บาท

เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขดี ความสามารถในการบริหารจัดการ
เพือ่ รองรับการกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิน่
กิจกรรม
1.การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1.1) เงินอุดหนุนสําหรับเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ อดคล ้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

8,500,000,000 บาท
8,500,000,000 บาท
8,500,000,000 บาท
8,500,000,000 บาท
8,500,000,000 บาท
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เมืองพัทยา
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานที่จดั ทําเพือ่ การคมนาคม
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพัทยาให้มปี ระสิทธิภาพ และครอบคลุมทัว่ พื้นที่
กิจกรรม
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) การปรับปรุงผิวจราจรถนนพัทยาใต้
(2) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํา้ ซอยวัดบุญกัณจนาราม 3
เชื่อมซอยชัยพฤกษ์ 2
(3) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา้ ซอยสุขมุ วิท-พัทยา 91

53,023,300 บาท
53,023,300 บาท
53,023,300 บาท

53,023,300 บาท
53,023,300
53,023,300
53,023,300
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,380,000 บาท
10,643,300 บาท

กระทรวงยุติธรรม
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กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 18 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
137,087,900 บาท จําแนกดังนี้
กรมราชทัณฑ์
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต : ผูต้ อ้ งขังได้รบั การควบคุม ดูแล
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้การควบคุม ดูแลผูต้ อ้ งขังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้ องกันไม่ให้ผูต้ อ้ งขังหลบหนี
กิจกรรม
1.ควบคุมผูต้ อ้ งขัง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายผูต้ อ้ งขัง

104,029,700 บาท
104,029,700 บาท
104,029,700 บาท

104,029,700 บาท
104,029,700 บาท
104,029,700 บาท
104,029,700 บาท
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สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด

33,058,200 บาท
33,058,200 บาท

ผลผลิต : ผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รบั การ
ดําเนิ นการตามกระบวนการยุติธรรม
วัตถุประสงค์ :

33,058,200 บาท

1. เพือ่ ดําเนินการกับผูท้ เ่ี กี่ยวขอ้ งกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เขา้ สู่กระบวนการยุตธิ รรม
2. เพือ่ ตัดฟันทําลายพืชเสพติดและป้ องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยัง่ ยืน
3. เพือ่ ปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มคี วามเหมาะสม พร้อมทัง้ การบังคับใช้กฎหมาย
กิจกรรม
1.การทําลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีเ่ ฉพาะ/มาตรการพิเศษ

33,058,200 บาท
33,058,200 บาท
33,058,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 22 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
4,234,894,100 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ :

3,870,000,000 บาท
210,000,000 บาท
210,000,000 บาท

1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นในการรองรับการเขา้ สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
2. เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์การเรียนและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี ป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา
3. เพือ่ ยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษา รวมทัง้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. เพิม่ ศักยภาพในการเรียนรูแ้ ละการใช้ภาษาต่างประเทศทีส่ องในผูเ้ รียน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูท้ งั้
ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
กิจกรรม
1.พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน PISA และอันดับการศึกษาของไทย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

210,000,000 บาท
210,000,000 บาท
210,000,000 บาท
210,000,000 บาท

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ จัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่ประชากรวัยเรียน
กิจกรรม
1.การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
2.การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิง่ ก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)

3,660,000,000 บาท
3,660,000,000 บาท

1,000,000,000 บาท
2,660,000,000 บาท
3,660,000,000
3,660,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14-2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10,640 หน่วย)

2,660,000,000 บาท
2,660,000,000 บาท
2,660,000,000 บาท
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ :

140,000,000 บาท
140,000,000 บาท
140,000,000 บาท

1. เพือ่ พัฒนากําลังคนระดับฝี มอื ให้มคี วามชํานาญเฉพาะด้าน มีคณ
ุ ธรรม บุคลิกภาพและเจตคติทเ่ี หมาะสม
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล ้อง
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ
2. เพือ่ เน้นความชํานาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั จิ ริงสามารถเลือกวิธกี ารเรียนตามศักยภาพและโอกาส
ของผูเ้ รียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูแ้ ละประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3.เพือ่ สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4.เพือ่ เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ
และสอดคล ้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิน่
กิจกรรม
1.การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

140,000,000 บาท
140,000,000 บาท
140,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีกบั สถานประกอบการตาม
มาตรฐานฝี มอื แรงงาน ASEAN

30,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการประเมินเพือ่ จัดลําดับสถานศึกษาทีพ่ ฒั นา
คุณภาพอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายเขม้ แข็ง

10,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ระบบทวิภาคีทงั้
ระบบ

100,000,000 บาท

14-4
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
วัตถุประสงค์ :

100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
50,000,000 บาท

ดําเนินการวิจยั เพือ่ พัฒนาความเขม้ แข็งทางด้านวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานซึง่ จะนําไปสู่การวิจยั ประยุกต์ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข
สิง่ แวดล ้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเศรษฐกิจโดยการเพิม่ มูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทม่ี ี
ในประเทศไทย สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาทักษะนักวิจยั เพือ่ ผลิตนักวิจยั รุ่นใหม่ระดับกลางและเชี่ยวชาญ
เพือ่ การสร้างพื้นฐานทีม่ นคงด้
ั ่ านงานวิจยั และพัฒนานักวิจยั ให้แก่ประเทศ
กิจกรรม
1.สนับสนุนการดําเนินการวิจยั ของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ :

50,000,000 บาท

เชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจยั ของแต่ละมหาวิทยาลัยทัง้ 79 แห่งให้อยู่ในรูปของคลัสเตอร์วจิ ยั ให้เกิดเป็ นภาพ
ระดับมหภาคทีส่ ่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม
ด้านวิชาการ และวิชาชีพควบคุมด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ (ด้านการออกแบบมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กิจกรรม
1.สนับสนุนการวิจยั ระดับอุดมศึกษาเพือ่ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั เชิงบูรณาการ

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
50,000,000 บาท

14-5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วัตถุประสงค์ :

73,300,000 บาท
73,300,000 บาท
73,300,000 บาท

ผลิตกําลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้ าหมาย คือ มีงานทําและตอบสนองต่อความจําเป็ นของประเทศได้
โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรือ่ งคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสติ และบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเขม้ แข็งขององค์ความรูพ้ ้นื ฐานให้เป็ นเลิศ และ
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรูพ้ ้นื ถิน่ /ความรูเ้ ฉพาะด้านกับความรูส้ ากล
กิจกรรม
1.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฮาลาล)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

73,300,000 บาท
73,300,000 บาท
73,300,000 บาท

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพือ่ สนับสนุน
การตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามตามแนวทาง
ศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ

13,300,000 บาท

2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาคศาสนาอิสลาม
และภาควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพือ่ ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็ นศูนย์กลาง
ฮาลาลระดับนานาชาติ

60,000,000 บาท

14-6

มหาวิทยาลัยพะเยา
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด
กิจกรรม
1.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายชดเชยต้นไม้และบํารุงรักษาสวนป่ าทดแทนในพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

51,594,100 บาท
51,594,100 บาท
51,594,100 บาท

51,594,100 บาท
51,594,100 บาท
51,594,100 บาท
51,594,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

15-1
กระทรวงสาธารณสุข
มาตรา 23 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในกํากับ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน
357,390,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ :

350,400,000 บาท
350,400,000 บาท
350,400,000 บาท

1. เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน เขา้ ถึงบริการได้อย่างทัว่ ถึงเป็ นธรรม ทัง้ ระดับปฐมภูมิ
ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ และการให้บริการขัน้ สูง ในโรคซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูงและโรคปกติ ดูแลด้านการสร้างเสริม
สุขภาพเพือ่ ไม่ให้เจ็บป่ วยตามระดับความรุนแรง
2. เพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพในส่วนภูมภิ าคทัง้ ระบบ ให้มขี ดี ความสามารถทีจ่ ะรองรับการให้บริการ
ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) การให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กิจกรรม
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Service Plan
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 800 หน่วย)

350,400,000 บาท
350,400,000
350,400,000
350,400,000
350,400,000
350,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15-2
กรมควบคุมโรค
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

6,990,000 บาท
6,990,000 บาท

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้ นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุม่ โรคติดต่อ
สําคัญ โรคอุบตั ิใหม่และภัยสุขภาพ
วัตถุประสงค์ :

6,990,000 บาท

1. เพือ่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
2. เพือ่ พัฒนาเป็ นสถาบันฝึ กอบรมและวิจยั เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องเครือข่ายสถานบริการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมทิ ท่ี นั สมัย
4. เพือ่ กักกันผูป้ ่ วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผูป้ ่ วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสําคัญ
5. เพือ่ เฝ้ าระวังเชื้อก่อโรคระบาด ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรคและดูแลผูป้ ่ วยเอดส์ทม่ี ปี ญั หา
การเขา้ ถึงยาต้านไวรัสเอดส์
กิจกรรม
1.บริการรักษาและฟื้ นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุม่ โรคติดต่อสําคัญ โรคอุบตั ใิ หม่และ
ภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพือ่ สร้างมาตรฐานระบบบริการ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ

6,990,000 บาท
6,990,000 บาท
6,990,000 บาท
6,990,000 บาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง

16-1
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
มาตรา 25 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 324,600,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รบั การทํานุ บํารุงส่งเสริม
วัตถุประสงค์ :

60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
60,000,000 บาท

เพือ่ อุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มคี วามเข้มแข็งในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทํานุบาํ รุง บูรณะปฏิสงั ขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กิจกรรม
1.การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทํานุบาํ รุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
60,000,000 บาท

16-2
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
วัตถุประสงค์ :

264,600,000 บาท
264,600,000 บาท
264,600,000 บาท

เพือ่ ให้สงั คมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทัง้ ผูม้ อี ทิ ธิพลทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับ
ยาเสพติด
กิจกรรม
1.การสืบสวนปราบปรามผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ยาเสพติด
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ชุดค้นหาตําแหน่งโทรศัพท์มอื ถือ 1 ชุด

264,600,000 บาท
264,600,000
264,600,000
264,600,000
264,600,000
264,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วยงานของรัฐสภา
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มาตรา 26 งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยงานของรัฐสภา ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 565,764,800 บาท
จําแนกดังนี้
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ขอจัดสรร

เสนอจัดสรร

รวมการเพิม่ งบประมาณ

380,651,900

53,498,700 บาท

แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ

380,651,900

53,498,700 บาท

166,137,200

4,320,000 บาท

ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุ นเพือ่ การดําเนิ นงานในด้านนิ ติ
บัญญัติ
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนงานในด้านนิตบิ ญั ญัตใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน
กิจกรรม
1.สนับสนุนงานกลันกรองกฎหมายและการควบคุ
่
มการบริหารราชการแผ่นดิน
2.สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน

4,320,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไป:เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ การวิจยั และ
พัฒนาของวุฒสิ ภา
3) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒสิ ภา

ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพือ่ ให้งานด้านนิ ติบญั ญัติเป็ นไป
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของวุฒสิ ภาตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาให้เป็ นองค์กร
ธรรมาภิบาลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสมาชิกวุฒสิ ภาและประชาชน

- บาท

166,137,200
125,880,200
7,527,000

4,320,000 บาท
4,320,000 บาท
- บาท

7,527,000
32,730,000

- บาท
- บาท

214,514,700

49,178,700 บาท
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กิจกรรม
1.ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
2.พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู ้ ขอ้ มูล ระบบ
สารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดําเนินการและพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์
รายการไม่ผูกพัน
4) งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไป:เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ง
ขา้ ราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึ กอบรม ณ
ต่างประเทศ
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ
ผูบ้ ริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเขา้ ร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่า
ด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด
7) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เขา้ สู่ประชาคมอาเซียน

17,500,000 บาท

31,678,700 บาท

214,514,700
19,678,700
79,238,000
85,278,000
6,200,000

49,178,700
19,678,700
12,000,000
12,000,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,200,000

- บาท

6,000,000

- บาท

620,000
17,500,000

- บาท
17,500,000 บาท
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ขอจัดสรร

รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
วัตถุประสงค์ :

เสนอจัดสรร

6,689,927,100

512,266,100 บาท

6,689,927,100
1,893,640,100

512,266,100 บาท
451,877,300 บาท

1.เพือ่ ให้มที ท่ี าํ การรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานทีค่ บั แคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา กรรมาธิการ และเจ้าหน้าทีข่ อง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ ่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยการรวมสถานที่
ปฏิบตั งิ านของขา้ ราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่พ้นื ทีเ่ ดียวกัน และรวมศูนย์การบริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กิจกรรม
1.การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
451,877,300
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
รายการผูกพัน 2 รายการ
ประกอบด้วย
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
งบประมาณทัง้ สิ้น
11,391,020,000
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
2,236,311,400
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
804,708,600
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
443,314,500
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
5,220,000,000
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
2,686,685,500
เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันขา้ มปี
- เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดําเนินการต่อเนื่อง
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
งบประมาณทัง้ สิ้น
167,811,500
ปี 2554 ตัง้ งบประมาณ
13,680,500
ปี 2556 ตัง้ งบประมาณ
13,711,500
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
8,562,800
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ
91,350,000

บาท
1,893,640,100
1,893,640,100

451,877,300 บาท
451,877,300 บาท
451,877,300 บาท

1,862,405,900

443,314,500 บาท

31,234,200

8,562,800 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ
40,506,700 บาท
เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันขา้ มปี
- เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดําเนินการต่อเนื่อง

ผลผลิต : การสนับสนุ นการดําเนิ นงานตามภารกิจของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและรัฐสภา ทัง้ ในประเทศและด้านต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ :

996,306,700

52,880,000 บาท

เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของสภาผูแ้ ทนราษฎรและรัฐสภา ทัง้ ในประเทศและด้าน
ต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
กิจกรรม
1.สนับสนุนกระบวนการนิตบิ ญั ญัตแิ ละการควบคุมตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
2.สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการ
3.สนับสนุนภารกิจของสภาผูแ้ ทนราษฎรและรัฐสภาด้านต่างประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ
3) งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุนเพือ่ ผูเ้ คยเป็ น
สมาชิกรัฐสภา

2,880,000 บาท
50,000,000 บาท
- บาท

996,306,700
249,539,300
9,000,000
500,000,000

52,880,000
52,880,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500,000,000

- บาท

4,440,000

- บาท

5,000,000

- บาท

7) โครงการพัฒนาการดําเนินงานสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด

85,982,500
60,000,000

- บาท
- บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการ
9) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผูแ้ ทนราษฎรและรัฐสภา

35,000,000
37,344,900

- บาท
- บาท

4) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร(ฝึ กอบรม/สัมมนา/แลกเปลีย่ นความรู/้ ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ
ในและต่างประเทศ
5) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
สมาชิกองค์การรัฐสภาสตรีระหว่างประเทศ
6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุนรัฐสภา
ให้มบี ทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
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10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ

ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุ น
กระบวนการด้านนิ ติบญั ญัติ
วัตถุประสงค์ :

10,000,000

- บาท

2,327,027,700

7,508,800 บาท

เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการด้านนิตบิ ญั ญัตใิ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
กิจกรรม
1.บริหารและอํานวยการทัว่ ไป
7,508,800 บาท
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านควบคู่กบั หลัก
คุณธรรม
3.พัฒนาระบบขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์
รายการไม่ผูกพัน 8 รายการ
4) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
รายการไม่ผูกพัน 11 รายการ
5) งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
(2) เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาและ
ฝึ กอบรมสําหรับบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในประเทศและต่างประเทศ
6) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร
7) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

- บาท
- บาท

2,327,027,700
176,370,100
198,606,200
196,917,500
525,233,700
21,160,000
15,000,000

7,508,800
7,508,800
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,160,000
43,817,400
50,000,000

- บาท
- บาท
- บาท

3,359,000

- บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศ
ของขา้ ราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

32,439,300

- บาท

10) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ
ขา้ ราชการรัฐสภา(ก.ร.)

3,000,000

- บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่ นขา้ ราชการสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ

17-6
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
11) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของ
คณะอนุกรรมการขา้ ราชการฝ่ ายรัฐสภา(อ.ก.ร.) 4 คณะ

8,000,000

- บาท

12) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสําหรับนักเรียนขาวเขา
และโรงเรียนทีข่ าดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร

313,100,000

- บาท

13) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสําหรับนักเรียนชาวเขา
และโรงเรียนทีข่ าดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

292,900,000

- บาท

14) โครงการจัดทําศูนย์ขอ้ มูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ
ทุกส่วนราชการ ระยะที่ 2

370,000,000

- บาท

15) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีเ่ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย

2,000,000

- บาท

16) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการถอดความการประชุมสภาด้วย
เทคโนโลยีการรูจ้ าํ เสียงพูด 1 ชุด

64,124,500

- บาท

17) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตัง้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

26,000,000

- บาท

1,472,952,600

- บาท

ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพือ่ พัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพือ่ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
กิจกรรม
1.การประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2.การบริหารและดําเนินงานสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รฐั สภา

- บาท

- บาท

17-7
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าครุภณั ฑ์
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ
3) ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รฐั สภา
6) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการขยายพื้นทีจ่ ดั ตัง้ สํานักงานรัฐสภาประจํา
จังหวัด ประจําปี งบประมาณ 2557
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข

1,472,952,600
200,000,000
462,000,000

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

85,501,400

- บาท

105,451,200

- บาท

100,000,000

- บาท

หน่วยงานของศาล
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หน่ วยงานของศาล
มาตรา 27 งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยงานของศาล ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 17,000,000 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
ขอจัดสรร

รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การอํานวยการวิเคราะห์และวินิจฉัยคําร้องคดี
รัฐธรรมนู ญ
วัตถุประสงค์ :

เสนอจัดสรร

23,078,300

17,000,000 บาท

23,078,300

17,000,000 บาท

23,078,300

17,000,000 บาท

23,078,300
20,078,300

17,000,000 บาท
14,000,000 บาท

3,000,000

3,000,000 บาท

1. เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมิให้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายทีก่ ระทบกระเทือน ต่อ
สิทธิเสรีภาพ ของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนู ญได้บญั ญัตริ บั รองไว ้
2. เพือ่ ประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาดุลยภาพการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละองค์กร
ตามทีป่ รากฏ ในรัฐธรรมนู ญ อันเป็ นกระบวนการถ่วงดุลอํานาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญใน ระบอบประชาธิปไตย
3. เพือ่ คุม้ ครองปกป้ องรัฐธรรมนู ญอันเป็ นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพือ่ ดํารง
รักษาความเป็ นกฎหมายสูงสุดไว ้ เมือ่ บทบัญญัตกิ ฎหมายใดมีขอ้ ความหรือเจตนารมณ์ขดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนู ญก็จะต้องมี การควบคุมโดยวินจิ ฉัยให้กฎหมายนัน้ ไม่มผี ลใช้บงั คับ
กิจกรรม
1.อํานวยการทัว่ ไป
2.ศึกษา ค้นคว ้า วิเคราะห์และวิจยั ทางวิชาการ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นขอ้ มูลด้านคดีรองรับการเขา้ สู่ประชาคม
อาเซียน

17,000,000 บาท
- บาท

หน่วยงานขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
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หน่ วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญและหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา 28 งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญและหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 304,060,200 บาท จําแนกดังนี้
สํานักงานอัยการสูงสุด

รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : สนับสนุ นการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
ผลผลิต : การอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และคุม้ ครองสิทธิประชาชน
วัตถุประสงค์ :

ขอจัดสรร

เสนอจัดสรร

304,060,160

304,060,200 บาท

304,060,160

304,060,200 บาท

304,060,160

304,060,200 บาท

สามารถอํานวยความยุตธิ รรมด้วยความเทีย่ งธรรม และเป็ นทีเ่ ชื่อมันศรั
่ ทธาของประชาชน รวมทัง้
ปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพพนักงานอัยการใน
การดําเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรกั ษา
่
างนิตกิ รรม
ผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมันในการตรวจร่
สัญญา และการให้คาํ ปรึกษา และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบยุตคิ ดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง
ตลอดจนคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
พันธมิตรการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

กิจกรรม
1.งานอํานวยความยุตธิ รรมทางอาญา
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

304,060,200 บาท

304,060,160
220,228,560
83,831,600

304,060,200 บาท
220,228,600 บาท
83,831,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ
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รัฐวิสาหกิจ
มาตรา 30 งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 1,528,306,500 บาท จําแนกดังนี้
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
โครงการ : โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเชิงรุก
วัตถุประสงค์ :

101,000,000 บาท
101,000,000 บาท
101,000,000 บาท

เพือ่ ชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมในการอํานวย
สินเชื่อเพือ่ พัฒนาผลิตภาพการผลิต และให้ผูป้ ระกอบการเตรียมความพร้อมเขา้ สู่ AEC
กิจกรรม
1.อํานวยสินเชื่อเพือ่ พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)
1. งบรายจ่ายอืน่
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย
2) เงินค่าฟื้ นฟูอบรม

101,000,000 บาท
101,000,000 บาท
91,000,000 บาท
10,000,000 บาท

20-2
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
โครงการ : โครงการคํ้าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วัตถุประสงค์ :

362,306,500 บาท
362,306,500 บาท
362,306,500 บาท

เพือ่ ให้ SMEs เขา้ ถึงแหล่งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจโดยมีตน้ ทุนทางการเงินตํา่
กิจกรรม
1.คํา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว ้นค่าธรรมเนียมการคํา้ ประกันสินเชื่อและได้รบั
ชดเชยความเสียหายจากการคํา้ ประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 1

92,884,500 บาท

2.คํา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํา้ ประกันสินเชื่อตํา่ กว่าอัตรา
ปกติและได้รบั ชดเชยความเสียหายจากการคํา้ ประกันตามโครงการ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ 2

100,536,500 บาท

3.คํา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รบั ชดเชยความเสียหายจากการคํา้ ประกันตาม
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3
1. งบรายจ่ายอืน่

168,885,500 บาท
362,306,500 บาท

1) โครงการคํา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 1

92,884,500 บาท

2) โครงการคํา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 2

100,536,500 บาท

3) โครงการคํา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 3

168,885,500 บาท

20-3
การเคหะแห่งชาติ
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
วัตถุประสงค์ :

1,065,000,000 บาท
1,065,000,000 บาท
1,065,000,000 บาท

เพือ่ สร้างความมันคงในการอยู
่
่อาศัยของประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มที อ่ี ยู่อาศัย พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดล ้อมของการอยู่อาศัยทีเ่ หมาะสมและถูกสุขลักษณะ ตามความเหมาะสม
กิจกรรม
1. พัฒนาสภาพแวดล ้อมชุมชนเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
1,065,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุ น
1,065,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
340,000,000 บาท
1) อุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
340,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
725,000,000 บาท
1) อุดหนุนเป็ นค่าพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน
725,000,000 บาท

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
มาตรา 32 งบประมาณรายจ่ายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ตง้ั เพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 13,500,000 บาท
จําแนกดังนี้
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
รวมการเพิม่ งบประมาณ
แผนงาน : อนุ รกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เก็บรักษา อนุรกั ษ์ และให้บริการการศึกษา การค้นคว ้า หรือการวิจยั เอกสารจดหมายเหตุ
กิจกรรม
1.รวบรวม เก็บรักษา ซ่อมแซม เผยแพร่ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

13,500,000 บาท
13,500,000 บาท

13,500,000 บาท
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