เอกสารเงินนอกงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คานา
สานักงบประมาณได้จดั ทาเอกสารเงินนอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะ
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 และ 2561 เป็ นรายกระทรวง หน่วยงาน รวมทัง้
แสดงเงินนอกงบประมาณทีใ่ ช้สมทบกับเงินงบประมาณในระดับรายการ เพือ่ ใช้เป็ นเอกสารทีน่ าเสนอข้อมูล
ในเอกสารเล่มนี้ แสดงรายงานเงินนอกงบประมาณทีส่ ่วนราชการนามาสมทบทีร่ ะดับรายการทีไ่ ด้รบั
จัดสรรงบประมาณ โดยข้อมูลเงินนอกงบประมาณทีแ่ สดงเป็ นข้อมูลเงินนอกงบประมาณของทุกแผนงาน
1) เงินรายได้
2) เงินทดรองราชการ
3) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
4) เงินและทรัพย์สนิ ช่วยราชการ
5) เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
6) เงินกูใ้ นประเทศ
7) เงินกูต้ ่างประเทศ
8) นวัตกรรมทางการเงิน เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization)
ทัง้ นี้ สานักงบประมาณ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารเงินนอกงบประมาณฉบับนี้ จะมีประโยชน์และ
สามารถสนับสนุนข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ต่อไป

สานักงบประมาณ
มิถนุ ายน 2560

สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง – หน่วยงาน
3. เงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณสมทบระดับรายการ
พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง – หน่วยงาน – รายการ
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1. สรุปงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
90000:งบกลาง
01000:สานักนายกรัฐมนตรี
02000:กระทรวงกลาโหม
03000:กระทรวงการคลัง
04000:กระทรวงการต่างประเทศ
05000:กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
06000:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุษย์
07000:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
08000:กระทรวงคมนาคม
09000:กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
10000:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
12000:กระทรวงพลังงาน
13000:กระทรวงพาณิ ชย์
15000:กระทรวงมหาดไทย
16000:กระทรวงยุตธิ รรม
17000:กระทรวงแรงงาน
18000:กระทรวงวัฒนธรรม
19000:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20000:กระทรวงศึกษาธิการ
21000:กระทรวงสาธารณสุข
22000:กระทรวงอุตสาหกรรม
25000:ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
27000:หน่วยงานของรัฐสภา
28000:หน่วยงานของศาล
29000:หน่วยงานอิสระของรัฐ
70000:จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
50000:รัฐวิสาหกิจ
80000:กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
60000:สภากาชาดไทย
56000:ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

2,923,000.0000
448,880.4964
35,507.2044
213,544.0194
217,713.6121
8,709.5996
6,695.1638
11,692.5272
94,417.8817
157,389.9100
7,703.6812
34,179.9965

257,309.8023
-

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

5,749.7760
1,000.0000
288.0200
13.6000
1,552.0940

2,900,000.0000
394,326.0610
34,104.3734
222,436.5975
238,356.0503
8,780.4365
6,794.8234
13,905.9298
102,559.6637
172,876.2795
6,700.4870
34,706.4496

400,284.4901
7,666.7722
1,995.0000
297.9200
623.2142
65.9859
2,326.5585

2,052.9789
7,092.4232
335,145.5250
23,550.8551
47,190.9279
7,891.3775
11,515.2506
513,961.6216
131,101.6194
5,782.8761
120,574.8591

7,877.7624
30.9360
414.7700
4.2140
4,517.0000
57.8000
1,623.6154
108,354.5334
9,069.2848
-

2,273.7290
7,151.8137
355,995.3420
24,818.1559
49,636.7840
8,179.0429
14,623.1003
510,961.8126
136,168.8371
5,332.8118
126,543.7616

1,030.0000
36.3200
410.2848
4,514.0000
54.8000
1,643.9187
108,842.5563
9,157.7364
-

4,153.9498
20,715.3110
14,815.2993
82,671.3847
140,263.1021
183,985.3000
7,022.9677
-

49.0000
233.7225
69,926.2661
32,822.7055
13,724.7021
-

5,791.4911
21,735.1376
15,805.6431
32,653.5204
152,787.5362
181,346.7112
8,451.2943
4,196.3235

29.2700
808.9062
173.2225
245,901.9504
698.5333
14,007.5406
-
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2. สรุปงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง-หน่ วยงาน
หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
90000:งบกลาง
90909:งบกลาง

งบประมาณ
(พรบ.)
2,923,000.0000
448,880.4964

เงินนอกงบประมาณ
257,309.8023
-

งบประมาณ
2,900,000.0000
394,326.0610

เงินนอกงบประมาณ
400,284.4901
-

448,880.4964

-

394,326.0610

-

35,507.2044

-

34,104.3734

-

01001:สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

1,786.1400

-

1,533.8000

-

04000:กระทรวงการต่างประเทศ

2,813.9530

-

2,527.8635

-

01003:สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
01004:สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

228.5517
5,049.3424

-

207.3407
4,231.8874

-

01005:สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1,004.2537

-

983.0014

-

700.6815

-

761.4052

-

1,059.0111

-

1,301.3971

-

01008:สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ

239.6861

-

305.5220

-

01009:สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

571.1156

-

578.5984

-

2,325.0847

-

2,247.9848

-

537.3732

-

574.2707

-

309.6193

-

313.0985

-

888.5144

-

842.2556

-

10,410.3934

-

10,055.1930

-

236.7443

-

223.0659

-

500.0000

-

445.4674

-

3,823.0219

-

4,220.8102

-

992.3327

-

965.3282

-

541.8582

-

438.4980

-

796.7571

-

696.0347

-

01000:สานักนายกรัฐมนตรี

01006:สานักข่าวกรองแห่งชาติ
01007:สานักงบประมาณ

01011:สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
01012:สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั
งคมแห่
งชาติ
01021:ส
านักงานคณะกรรมการพั
ฒนา
ระบบราชการ
01032:สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
01019:กองอานวยการรักษาความมันคง
่
ภายในราชอาณาจักร
01027:สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
01016:สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
01034:ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
01024:สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
01023:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
01025:สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
01028:สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การ
มหาชน)
01029:สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

43.6602

-

42.3504

-

339.3391

-

322.0265

-

309.7708

-

287.1738

-

213,544.0194

-

222,436.5975

-

9,132.8348

-

11,313.1331

-

859.8126

-

16,377.4184

-

16,855.5871

-

02004:กองทัพบก

104,945.1466

-

108,693.1816

-

02005:กองทัพเรือ

41,933.0616

-

43,974.4638

-

02006:กองทัพอากาศ

39,088.8961

-

40,371.6087

-

1,206.8493

-

1,228.6232

-

01031:สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
02000:กระทรวงกลาโหม
02001:สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02002:กรมราชองครักษ์
02008:กองบัญชาการกองทัพไทย

02009:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน)
03000:กระทรวงการคลัง
03002:สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

-

-

217,713.6121
707.2789

5,749.7760
-

238,356.0503
1,014.6289

7,666.7722
-

03003:กรมธนารักษ์

3,515.3385

370.0000

3,444.8358

390.0000

03004:กรมบัญชีกลาง

1,389.8054

03005:กรมศุลกากร

3,887.9541

428.5889

4,371.4107

410.9658

03006:กรมสรรพสามิต

2,703.6945

1,986.6930

2,501.7663

2,188.6620

03007:กรมสรรพากร

9,679.5355

2,527.6700

9,384.4607

2,602.8000

03008:สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
03009:สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03011:สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

143.4896
193,141.0802

-

-

1,465.7635

140.7024
213,662.7429

-

-

2,318.0904

37.7002

2,284.9055

38.2629

227.3450

399.1239

84.8336

2,036.0815

04000:กระทรวงการต่างประเทศ

8,709.5996

1,000.0000

8,780.4365

1,995.0000

04002:สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
05000:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8,709.5996
6,695.1638

1,000.0000
-

8,780.4365
6,794.8234

1,995.0000
-

03012:สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)

05002:สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
05003:กรมพลศึกษา

1,007.6913
1,438.9314

-

1,017.3646
1,612.4308

-

05004:กรมการท่องเทีย่ ว

1,587.2503

-

1,548.5067

-

05006:สถาบันการพลศึกษา

2,661.2908

-

2,616.5213

-
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
06000:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์
06002:สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์
06005:กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ
(พรบ.)
11,692.5272

เงินนอกงบประมาณ
288.0200

งบประมาณ
13,905.9298

เงินนอกงบประมาณ
297.9200

2,179.0734

-

2,821.3298

-

3,175.2110

-

4,401.0104

-

06008:กรมกิจการผู ้สู งอายุ

522.1685

-

929.6372

-

06004:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

720.9508

-

700.3946

-

2,572.8306

-

2,593.0432

-

778.9093

-

782.3346

-

06003:กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
06007:กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
06006:สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
07000:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,743.3836

288.0200

1,678.1800

297.9200

94,417.8817

-

102,559.6637

-

1,895.9300

-

1,902.9667

-

2,246.1790

-

3,651.1772

-

53,208.1082

-

57,521.7461

-

07004:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1,345.3762

-

1,352.6620

-

07005:กรมประมง

4,176.7188

-

4,299.6131

-

07006:กรมปศุสตั ว์

5,957.7570

-

6,256.7163

-

07021:กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

2,223.7638

-

2,415.0543

-

07008:กรมพัฒนาทีด่ นิ

5,683.6489

-

5,848.3157

-

07009:กรมวิชาการเกษตร

4,035.2601

-

4,115.5178

-

07010:กรมส่งเสริมการเกษตร

5,996.7540

-

6,758.7960

-

07011:กรมส่งเสริมสหกรณ์

3,284.9869

-

3,979.2178

-

651.1073

-

684.8905

-

1,931.8171

-

1,905.8035

-

298.9254

-

315.0536

-

711.9868
546.3900

-

768.6305
553.6702

-

07002:สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
07018:กรมการข้าว
07003:กรมชลประทาน

07020:กรมหม่อนไหม
07013:สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม
07014:สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
07015:สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
07017:สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ู ง
(องค์การมหาชน)
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

07019:สานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
(องค์การมหาชน)
08000:กระทรวงคมนาคม

223.1722

157,389.9100

08002:สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

933.1270

-

13.6000
-

229.8324

172,876.2795
761.9807

-

623.2142
-

4,859.3292

08004:กรมการขนส่งทางบก

3,805.4546

-

3,999.4412

-

08009:กรมท่าอากาศยาน

3,549.7707

-

6,329.6503

-

08006:กรมทางหลวง

94,951.8257

-

107,881.8587

08007:กรมทางหลวงชนบท

48,749.2740

-

47,875.8530

-

541.1288

-

516.7601

-

7,703.6812

-

6,700.4870

3,002.6794

-

749.4042

-

1,436.7560

-

1,920.3103

-

-

639.4992

-

11002:สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
11004:กรมอุตนุ ยิ มวิทยา

13.6000

609.6142

65.9859

11009:สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11005:สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

1,144.0484

-

940.7903

11006:สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

289.8804

-

307.8828

8.9037

428.3460

-

704.7120

20.0000

1,401.9710

-

1,437.8882

37.0822

34,706.4496
1,684.2698

2,326.5585
-

11007:สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
11008:สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
09000:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09002:สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
09003:กรมควบคุมมลพิษ

-

5,510.7355

เงินนอกงบประมาณ

08003:กรมเจ้าท่า

08008:สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
11000:กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

13.6000

งบประมาณ

34,179.9965
1,767.1564

1,552.0940
-

615.7239

-

580.1886

-

1,422.0425

-

1,547.6314

-

09005:กรมทรัพยากรธรณี

667.6222

-

655.6344

-

09006:กรมทรัพยากรนา้

7,918.1618

-

6,507.2373

-

09007:กรมทรัพยากรนา้ บาดาล

2,845.1234

-

3,089.9639

-

672.7095

-

681.8270

-

09004:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

09008:กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
09009:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ พ์ ชื

11,090.4934

1,400.0000

11,584.9119

2,049.7000
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

2,142.8480
4,695.1768

-

5,541.7039

-

09013:สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
09014:องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
12000:กระทรวงพลังงาน

187.2705

-

187.3208

-

155.6681

-

153.9659

-

2,052.9789

12002:สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

551.2418

-

564.6259

-

12003:กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

201.7468

-

199.6020

-

12004:กรมธุรกิจพลังงาน

298.9618

-

313.4050

-

12005:กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน
12006:สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

884.5623

6,847.7624

1,060.9945

-

96.3942

1,030.0000

115.0066

13002:สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

20.0720
7,092.4232

7,877.7624

30.9360

2,491.7947

เงินนอกงบประมาณ

09011:สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
09012:กรมป่ าไม้

12007:สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
13000:กระทรวงพาณิ ชย์

152.0940

งบประมาณ

2,273.7290

20.0950
7,151.8137

276.8585

1,030.0000

1,030.0000
36.3200

1,406.6782

-

1,553.1343

-

13003:กรมการค้าต่างประเทศ

437.3063

-

420.1823

-

13004:กรมการค้าภายใน

966.4296

-

887.9038

-

13006:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

342.4025

-

333.7287

-

13007:กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

452.8472

-

384.5571

-

13008:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

660.8884

-

602.6547

-

2,238.1317

-

2,257.8572

-

92.1045

-

170.9880

-

370.0872

-

408.8896

-

13009:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
13013:สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
13011:ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
13012:สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15000:กระทรวงมหาดไทย

125.5476

30.9360

131.9180

36.3200

335,145.5250

414.7700

355,995.3420

410.2848

15002:สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

5,060.9486

-

5,184.2966

-

38,446.1862

-

39,177.6365

-

6,317.5715

-

7,067.3104

-

15003:กรมการปกครอง
15004:กรมการพัฒนาชุมชน
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

15005:กรมทีด่ นิ

6,137.2448

-

6,430.5410

-

15006:กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6,029.7277

-

6,114.6209

-

25,623.0042

-

27,508.9161

-

225,898.8502

-

241,480.3558

259.2196

21,259.2647

48.6262
102.4390

15007:กรมโยธาธิการและผังเมือง
15008:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
15009:กรุงเทพมหานคร

19,974.9918

414.7700

15011:เมืองพัทยา

1,657.0000

-

1,772.4000

16000:กระทรวงยุตธิ รรม

23,550.8551

4.2140

24,818.1559

-

16002:สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

1,066.1294

-

1,516.8693

-

16003:กรมคุมประพฤติ

2,177.1463

2,041.8716

-

16004:กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

4.2140

585.4181

-

574.9041

-

16005:กรมบังคับคดี

1,111.1172

-

1,123.9815

-

16006:กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน

2,055.8291

-

1,937.6456

-

12,061.0181

-

12,937.2160

-

16008:กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

1,081.9714

-

1,102.8694

-

16009:สานักงานกิจการยุตธิ รรม

150.7696

-

152.3551

-

16010:สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

472.0856

-

502.0015

-

2,487.2948

-

2,526.9188

-

45.8335

-

43.5215

-

256.2420

-

358.0015

-

16007:กรมราชทัณฑ์

16011:สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
16014:สถาบันอนุญาโตตุลาการ
16013:สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน)
17000:กระทรวงแรงงาน

47,190.9279

4,517.0000

49,636.7840

4,514.0000

17002:สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,306.3522

-

1,298.3964

-

17003:กรมการจัดหางาน

1,236.5131

-

1,293.8323

-

17004:กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน

2,105.7987

17005:กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

1,048.5159

17006:สานักงานประกันสังคม
17007:สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน)
18000:กระทรวงวัฒนธรรม
18002:สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
18003:กรมการศาสนา

41,463.8290
29.9190

7,891.3775

17.0000
4,500.0000
-

57.8000

2,373.6175
1,088.4135
43,515.7097
66.8146

8,179.0429

14.0000
4,500.0000
-

54.8000

1,658.2809

-

1,831.1932

-

405.3673

-

410.4506

-
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
18004:กรมศิลปากร

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

3,013.0351

29.0000

3,293.4634

29.0000

18005:กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

782.7753

18.0000

774.3809

15.0000

18006:สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

269.8565

18008:สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-

276.5173

-

1,209.1451

6.0000

1,271.0518

6.0000

18007:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
(องค์การมหาชน)
18009:หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

187.2576

4.8000

137.7707

4.8000

320.1718

-

126.9872

-

18010:ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)

45.4879

-

57.2278

-

19000:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19002:สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
19003:กรมวิทยาศาสตร์บริการ
19004:สานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ
19005:สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
19009:สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
19006:สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
19007:สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

11,515.2506

1,623.6154

14,623.1003

1,643.9187

4,042.7563

90.0000

3,802.7781

-

492.4084

-

526.7403

-

405.5265

-

338.9087

-

3,404.9416
310.9639

579.0305
-

1,200.0000
-

129.8420
-

3,948.9174
302.4077

1,823.8973
732.2844

1,300.0000
-

159.1897
-

19008:สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
19010:สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
19011:สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
19012:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้
และการเกษตร (องค์การมหาชน)
19013:สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
19014:ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
20000:กระทรวงศึกษาธิการ

585.7924

187.5000

688.2665

167.5000

440.3170

16.2734

510.3160

17.2290

513,961.6216

108,354.5334

510,961.8126

108,842.5563

20002:สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

49,671.8293

1,757.0975

50,853.4913

1,854.1279

475.7811

-

638.7092

-

313.3675

-

573.4822

-

217.2530

-

347.7518

-

247.1124

-

388.6407

-

12
หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
20003:สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

226.0579

-

206.6310

-

20004:สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
20006:สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

313,053.7302

-

304,727.9455

-

27,383.9640

-

26,560.9989

-

20005:สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4,672.7403

-

4,433.9418

-

20321:สถาบันวิทยาลัยชุมชน

723.8443

21.8870

790.6501

22.5436

20107:มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,372.0983

1,555.1781

3,191.3655

1,787.4859

20109:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,209.9772

1,611.3547

1,108.4768

1,345.3590

20112:มหาวิทยาลัยรามคาแหง

1,389.7819

1,600.0000

1,337.3763

1,534.1000

818.1984

1,124.1292

896.7797

1,198.6959

1,105.2364

585.4117

959.4311

593.8382

20120:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

667.2626

231.1375

724.4410

494.1264

20174:สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

194.1432

30.0000

219.4893

30.0000

20175:มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

768.4074

75.2622

890.6992

60.6775

20176:มหาวิทยาลัยนครพนม

839.8751

302.7354

770.0982

326.7237

20177:มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

466.1011

31.5500

424.4459

28.7000

20124:มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

378.0893

115.5090

390.9047

129.9009

20126:มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

589.5483

111.9980

543.3767

104.6477

20127:มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

509.6811

309.7562

632.3914

294.6553

20128:มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

349.0113

45.0335

309.4865

39.9646

20129:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

658.6645

198.8822

571.2258

203.0903

20130:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

818.9266

336.1692

920.5198

340.9205

20131:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

446.4100

101.2527

481.0056

144.4135

20132:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

619.3629

188.8000

667.7272

179.8000

20133:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

576.1037

425.9487

530.6400

423.1080

20135:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

622.5246

254.9647

660.6257

235.3346

20136:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

628.8212

41.4564

630.9180

55.6303

20137:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

694.4102

190.5464

624.7559

223.5000

20138:มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
20139:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

635.9268

188.8784

589.0255

212.3634

462.7826

140.8000

519.4246

172.8000

20140:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

629.9990

297.8056

653.9665

278.2604

20141:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

402.6831

55.9867

469.6675

64.9867

20116:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20117:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

20142:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

521.4501

179.5743

553.7050

163.3025

20143:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

620.1322

227.5599

596.9695

218.8556

20144:มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
20145:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

514.2161

351.3922

519.8589

272.2394

449.6422

96.4990

396.3952

107.0114

20146:มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

468.6085

167.1002

528.3016

189.3625

20147:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

540.5979

270.1740

535.7630

311.5096

20148:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

497.6349

144.5151

520.7941

152.2460

20149:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

511.1982

57.4670

381.6502

34.6578

20150:มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

332.3442

39.6447

275.0421

51.2517

20151:มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

568.6405

25.4025

587.4587

34.0200

20152:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

532.3534

219.1270

525.6664

213.3846

20153:มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

689.2738

146.5494

599.1519

135.6031

20154:มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

484.1888

107.1039

306.0309

84.0651

20155:มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

543.9714

160.7766

667.2287

150.2766

20156:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

577.6381

221.7996

583.8528

246.3967

20158:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

861.2778

160.7396

850.9916

201.6349

20159:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

592.3536

586.9563

774.3198

353.5999

20160:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์

439.1182

197.7337

486.8140

194.2612

20161:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง

311.6216

145.8040

309.9985

130.1160

20162:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

930.0480

147.6402

661.3781

288.1000

20163:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

505.1298

168.1667

611.4774

133.1746

20164:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

796.4590

354.3836

673.1188

347.0693

20165:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,597.4952

466.3916

1,578.1913

499.7185

20166:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

873.2246

142.5597

788.9695

251.5984

20167:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
20168:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
20169:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
20170:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

753.7489

312.4238

824.6364

384.1751

961.8087

413.7441

921.0190

517.5361

1,056.3165

206.4035

968.4910

245.5087

1,553.7092

222.5510

1,383.8563

201.9961
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

20171:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั
20172:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
20173:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1,182.0848

433.4145

1,108.8141

462.9218

955.4443

231.5000

898.1770

242.2816

1,723.3316

304.8029

1,487.2386

334.9696

20304:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2,250.7041

479.6575

2,285.2481

426.1359

906.8848

362.2885

1,433.6733

385.4140

20306:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,662.9535

2,407.0000

1,805.2744

2,410.0000

20307:มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1,856.2675

522.3999

2,887.9184

552.3395

20122:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
20123:มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1,861.1200

239.6145

1,702.2130

130.0000

929.7909

115.5079

887.0364

98.8400

14,223.6981

41,324.1513

14,395.8463

42,156.2084

20313:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
20314:มหาวิทยาลัยบูรพา

2,232.2129

544.2392

2,249.6225

492.4431

2,003.3719

1,481.5057

2,082.9646

2,211.5939

20315:มหาวิทยาลัยทักษิณ

1,292.2992

336.3082

1,317.9106

354.4317

20316:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5,736.6151

5,251.1486

5,894.5014

4,800.0573

20317:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6,612.1090

8,771.7165

6,243.1638

9,361.7367

20318:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20319:มหาวิทยาลัยพะเยา

2,047.8238

809.3771

2,186.9920

818.4068

1,637.2344

332.1177

1,627.5747

239.1758

20305:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20312:มหาวิทยาลัยมหิดล

20320:สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒั นา

144.8942

20323:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5,287.6115

4,830.0142

6,198.3246

5,172.3551

20322:มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5,263.2200

5,360.6687

5,865.6913

6,080.1033

20324:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3,892.6570

3,464.3716

4,540.7122

3,738.2056

20325:มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1,060.8129

503.4568

1,184.2080

390.6392

20327:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4,364.2245

3,227.3092

4,300.1490

3,450.6695

20301:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
20309:สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

1,461.6315

500.0000

1,320.8470

715.0000

265.9764

91.3793

244.0250

62.9107

141.1316

316.3246

136.9218

274.6708

360.1500

3.5000

346.3362

3.0000

20310:สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
20302:โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

-

148.6256

-

15
หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
20308:สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)
20311:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
20328:มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

71.4426

8.0000

54.7671

9.0000

873.7532

40.0000

821.4209

15.0000

1,511.9238

825.9393

1,680.7628

894.3191

20329:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5,127.8146

3,522.8266

6,365.3132

3,748.0219

20330:มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,350.0377

321.4523

1,556.4850

319.2794

21000:กระทรวงสาธารณสุข

131,101.6194

9,069.2848

136,168.8371

9,157.7364

113,883.8768

42.9308

7,657.6754

7,000.0000

21002:สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

109,086.8919

21003:กรมการแพทย์

7,490.5421

21004:กรมควบคุมโรค

3,981.7886
334.4663

7,000.0000
7.5000

3,913.8506

-

331.9771

-

21005:กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
21006:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,319.5881

-

1,471.4506

-

21007:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

944.7208

-

958.2567

-

21008:กรมสุขภาพจิต

3,191.4233

21009:กรมอนามัย

1,994.2302

-

1,996.8898

-

864.1736

-

844.0265

-

21010:สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21011:สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
21013:สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21014:สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

92.7745

1,829.2800

120.0000

3,163.7681

97.0730

1,896.2041

85.0000

1,411.5729

-

1,381.9464

-

206.1017

-

196.0207

-

21012:โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

29.1779

12.5048

113.4033

48.6015

21015:สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
21016:สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

81.5013

100.0000

81.6790

85.0000

72.6662

-

76.9431

-

5,782.8761

-

5,332.8118

-

1,468.2476

-

1,365.7640

-

22003:กรมโรงงานอุตสาหกรรม

582.4212

-

537.4154

-

22004:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1,382.6430

-

1,363.6829

-

497.4047

-

414.3130

-

840.7596

-

372.9690

-

633.6346

-

961.2301

-

22000:กระทรวงอุตสาหกรรม
22002:สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

22005:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
22006:สานักงานคณะกรรมการอ้อย
และนา้ ตาลทราย
22007:สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
22008:สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
25000:ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง
25001:สหรืานัอกทบวง
ราชเลขาธิการ

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

377.7654
120,574.8591

-

544.8679

-

-

-

25002:สานักพระราชวัง

3,492.3471

-

-

-

25003:สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

5,327.0620

-

5,144.5268

-

715.6311

-

712.2496

-

2,408.3152

-

2,008.6692

-

183.6829

-

190.8008

-

104,513.7996

-

115,092.9810

-

374.1375

-

358.4241

-

2,620.7741

-

2,596.6265

-

394.2417

-

439.4836

-

25004:สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
25005:สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
25006:สานักงานราชบัณฑิตยสภา
25007:สานักงานตารวจแห่งชาติ
25008:สานักงานป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
25016:ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
25017:สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
27000:หน่ วยงานของรัฐสภา

4,153.9498

49.0000

317.4374
126,543.7616

5,791.4911

-

29.2700

27001:สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

1,727.3576

-

1,800.4562

-

27002:สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

2,032.2297

-

3,638.5811

-

27003:สถาบันพระปกเกล้า
28000:หน่ วยงานของศาล

394.3625

49.0000

352.4538

29.2700
808.9062

20,715.3110

-

21,735.1376

247.3509

-

262.2269

28002:สานักงานศาลยุตธิ รรม

17,490.4525

-

18,900.5885

28003:สานักงานศาลปกครอง

2,977.5076

-

2,572.3222

28001:สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

29000:หน่ วยงานอิสระของรัฐ
29001:สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

14,815.2993

233.7225

15,805.6431

808.9062
173.2225

1,933.0879

-

2,026.3780

-

266.5741

-

263.8246

-

29003:สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
29004:สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2,017.3465

-

2,371.1737

-

29005:สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
29006:สานักงานอัยการสู งสุด

216.4559

-

214.2093

-

8,190.4499

-

8,544.9663

-

29002:สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน

2,049.6982

233.7225

2,263.7022

173.2225
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หน่ วย: ล้านบาท
ปี 61

ปี 60
กระทรวง - กรม
กิจกรรม
29007:สานักงานสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
29008:สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
70000:จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

69.0828

-

64.5271

-

72.6040
82,671.3847

-

56.8619
32,653.5204

-

70011:จังหวัดนนทบุรี

271.5743

-

424.7748

-

70012:จังหวัดปทุมธานี

273.1522

-

421.9628

-

70013:จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

273.7774

-

454.5440

-

70014:จังหวัดสระบุรี

225.1084

-

385.3566

-

70021:จังหวัดชัยนาท

183.2619

-

297.2199

-

70022:จังหวัดลพบุรี

248.9670

-

343.2531

-

70023:จังหวัดสิงห์บรุ ี

180.5516

-

221.0610

-

70024:จังหวัดอ่างทอง

185.9983

-

290.4811

-

70031:จังหวัดฉะเชิงเทรา

237.8854

-

231.2574

-

70032:จังหวัดปราจีนบุรี

246.0029

-

315.4978

-

70033:จังหวัดสระแก้ว

217.2261

-

331.4379

-

70034:จังหวัดนครนายก

200.5950

-

308.4290

-

70035:จังหวัดสมุทรปราการ

335.1769

-

481.3378

-

70041:จังหวัดกาญจนบุรี

280.9582

-

444.4451

-

70042:จังหวัดนครปฐม

253.6149

-

426.5728

-

70043:จังหวัดราชบุรี

254.7863

-

377.7276

-

70044:จังหวัดสุพรรณบุรี

289.6854

-

452.2993

-

70051:จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

211.1843

-

336.4076

-

70052:จังหวัดเพชรบุรี

228.0764

-

330.6500

-

70053:จังหวัดสมุทรสาคร

252.9164

-

359.5153

-

70054:จังหวัดสมุทรสงคราม

235.3535

-

210.5785

-

70061:จังหวัดชุมพร

210.4805

-

236.6822

-

70062:จังหวัดสุราษฎร์ธานี

244.7953

-

336.5524

-

70063:จังหวัดนครศรีธรรมราช

307.6637

-

351.5678

-

70064:จังหวัดพัทลุง

215.1652

-

324.3103

-

70071:จังหวัดระนอง

162.3508

-

225.6907

-

70072:จังหวัดพังงา

191.4136

-

268.1103

-

70073:จังหวัดภูเก็ต

198.6685

-

324.8755

-

70074:จังหวัดกระบี่

203.5756

-

281.2470

-
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70075:จังหวัดตรัง

209.3513

-

303.5233

-

70081:จังหวัดสงขลา

307.3000

-

343.6398

-

70082:จังหวัดสตูล

197.4288

-

240.5852

-

70083:จังหวัดปัตตานี

253.1943

-

350.5348

-

70084:จังหวัดยะลา

227.3494

-

337.0147

-

70085:จังหวัดนราธิวาส

284.9458

-

360.6970

-

70091:จังหวัดจันทบุรี

216.1082

-

197.6229

-

70092:จังหวัดชลบุรี

358.6988

-

600.1101

-

70093:จังหวัดระยอง

309.3099

-

302.2500

-

70094:จังหวัดตราด

207.4368

-

279.9740

-

70101:จังหวัดหนองคาย

250.0967

-

254.8500

-

70102:จังหวัดเลย

275.5090

-

375.3438

-

70103:จังหวัดอุดรธานี

309.9932

-

399.4602

-

70104:จังหวัดหนองบัวลาภู

268.2917

-

241.2348

-

70105:จังหวัดบึงกาฬ

227.9418

-

236.1645

-

70111:จังหวัดนครพนม

297.5006

-

350.6577

-

70112:จังหวัดมุกดาหาร

244.7079

-

209.2813

-

70113:จังหวัดสกลนคร

312.9462

-

294.9537

-

70121:จังหวัดร้อยเอ็ด

306.7561

-

378.0189

-

70122:จังหวัดขอนแก่น

373.0397

-

352.4894

-

70123:จังหวัดมหาสารคาม

269.3004

-

382.8445

-

70124:จังหวัดกาฬสินธุ ์

327.6113

-

373.8410

-

70141:จังหวัดสุรนิ ทร์

308.3454

-

320.0423

-

70142:จังหวัดนครราชสีมา

424.5764

-

451.6554

-

70143:จังหวัดบุรรี มั ย์

362.8740

-

391.1350

-

70144:จังหวัดชัยภูมิ

302.2846

-

322.8242

-

70131:จังหวัดอานาจเจริญ

222.7740

-

216.3676

-

70132:จังหวัดศรีสะเกษ

350.9288

-

414.8518

-

70133:จังหวัดยโสธร

288.9290

-

240.6622

-

70134:จังหวัดอุบลราชธานี

351.7989

-

356.4123

-

70151:จังหวัดเชียงใหม่

396.1124

-

694.0307

-

70152:จังหวัดแม่ฮ่องสอน

355.8716

-

282.1398

-

70153:จังหวัดลาปาง

237.8027

-

400.7271

-
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70154:จังหวัดลาพูน

236.0340

-

273.2046

-

70161:จังหวัดน่าน

252.0775

-

573.5677

-

70162:จังหวัดพะเยา

271.7500

-

330.0954

-

70163:จังหวัดเชียงราย

356.3010

-

583.3230

-

70164:จังหวัดแพร่

233.4821

-

248.1686

-

70171:จังหวัดตาก

260.2474

-

310.0736

-

70172:จังหวัดพิษณุโลก

244.1541

-

338.6418

-

70173:จังหวัดสุโขทัย

228.3870

-

356.2430

-

70174:จังหวัดเพชรบูรณ์

285.3056

-

327.8853

-

70175:จังหวัดอุตรดิตถ์

224.9907

-

414.0952

-

70181:จังหวัดกาแพงเพชร

256.1655

-

416.5108

-

70182:จังหวัดพิจติ ร

235.4358

-

330.1778

-

70183:จังหวัดนครสวรรค์

272.4141

-

470.4969

-

70184:จังหวัดอุทยั ธานี

218.7273

-

368.2047

-

70010:กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 1

2,957.1404

-

309.0591

-

70020:กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2

4,176.9087

-

280.0986

-

70030:กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง

3,394.7799

-

401.7961

-

70040:กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

4,472.8164

-

444.1079

-

70050:กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

749.4168

-

270.6393

-

70060:กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อ่าวไทย

4,427.6874

-

294.0931

-

70070:กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อันดามัน

4,659.6894

-

379.5500

-

70080:กลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน

5,117.3467

-

320.8731

-

70090:กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก

2,488.2022

-

353.7100

-

70100:กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
70110:กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
70120:กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
70140:กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
70130:กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
70150:กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1,816.6569

-

392.0366

-

4,023.1180

-

342.4065

-

4,157.3926

-

364.1960

-

4,266.7409

-

394.8459

-

4,426.9652

-

340.2463

-

424.3811

-

429.5082

-
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70160:กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

4,412.3281

-

328.7120

-

70170:กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

2,849.4303

-

247.8490

-

70180:กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

3,817.8299

-

369.3187

-

50000:รัฐวิสาหกิจ
50702:ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
50703:ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
50704:ธนาคารออมสิน

140,263.1021
66,019.3496

69,926.2661
29,096.2748

152,787.5362
11.6885
70,833.1607

245,901.9504
31,376.0527

3,111.0790

-

5,464.1561

-

60.0000

-

50.5674

-

180.2907

-

162.9808

-

50706:ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
50708:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
50709:บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
50404:การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

7,257.0495

-

7,085.0073

-

50604:การกีฬาแห่งประเทศไทย

2,702.6788

-

3,159.1259

-

50603:การเคหะแห่งชาติ
50101:องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร

5,959.6159

503.7566

2,542.4374

16,270.0000

2,559.6901

884.8124

2,197.6821

5,800.0000

2,058.4826

-

1,243.9464

-

99.0893

-

108.6141

-

50110:การยางแห่งประเทศไทย

200.0000

-

200.0000

-

50301:การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

200.0000

-

460.0000

-

50302:องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

5,034.2268

-

5,673.4122

-

50103:องค์การสะพานปลา

50311:สถาบันการบินพลเรือน

194.4355

365.7112

414.3190

338.3171

50312:การรถไฟแห่งประเทศไทย

17,959.5246

12,321.3600

13,723.6586

157,436.9700

50313:การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

17,991.3140

7,868.8920

25,238.7466

46,496.6370

50105:องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

317.0204

14.8051

318.2743

50503:องค์การสวนพฤกษศาสตร์

237.6997

21.2180

233.3198

34.7943

50510:องค์การจัดการนา้ เสีย

350.4257

31.5001

359.4435

43.0000

50605:องค์การสวนสัตว์

965.1779

402.0726

947.3019

657.7472

50402:องค์การคลังสินค้า

1,821.2174

50602:การประปาส่วนภูมภิ าค

4,412.1916

803.9168

5,921.7149

1,322.1803

50501:สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
50502:องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

1,642.0735

158.0781

1,832.4267

168.5698

846.4030

30.0000

1,840.4386

30.0000

-

1,576.4042

-

-
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50201:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
80000:กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
9004:กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
9006:กองทุนเงินให้กูย้ มื เพือ่ การศึกษา
9007:เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ แก้ไขปัญหาหนี้สนิ
ข้าราชการครู
9011:กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
รายได้ในอนาคต
9013:กองทุนจัดรูปทีด่ นิ

งบประมาณ
(พรบ.)

เงินนอกงบประมาณ

140.0000
183,985.3000
123,465.7804
-

32,822.7055
-

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

568.4668
181,346.7112
126,533.1311

698.5333
-

27,199.3200

-

-

120.0000

54.9626

-

-

6,400.0000

4,879.4398

-

-

750.0000

-

1,000.0000

9014:กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
9015:กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

580.0315
-

-

515.0000
50.0000

-

9016:กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื แก่
เกษตรกรและผูย้ ากจน
9020:กองทุนภูมปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทย

550.0000

-

710.0000

-

95.0000

-

95.0000

-

9026:กองทุนยุตธิ รรม

200.0000

-

260.0000

-

15,000.0000

-

200.7843

-

9033:กองทุนเพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
9041:กองทุนพัฒนาสหกรณ์

550.0000

-

550.0000

-

50.0000

-

50.0000

-

9044:กองทุนเพือ่ การพัฒนาระบบมาตรวิทยา

240.0000

-

9047:กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
9049:กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

20.0000

-

19.5000

-

15.0000

-

13.0900

-

-

20.0000

-

150.0000

-

150.0000

-

830.6936

-

922.4440

-

-

20.0000

-

9028:กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

9052:กองทุนเพือ่ การป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
9055:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สาหรับคนพิการ
9056:กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
9059:กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทย

-

-

-

10.0000

-

9067:กองทุนสิง่ แวดล้อม

100.0000

-

100.0000

-

9076:กองทุนการออมแห่งชาติ

645.9863

-

144.6288

-

9077:กองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นที่
9084:กองทุนเพือ่ ผูเ้ คยเป็ นสมาชิกรัฐสภา

80.0000
340.4644

-

80.0000
280.6599

-

9085:กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

18.9600

1.8000

20.0000

1.8000
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เงินนอกงบประมาณ

9088:กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

430.8500

150.0000

188.0000

349.7332

9089:กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
9091:กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

989.4025

237.1831

1,007.4331

212.0000

110.0000

-

110.0000

-

9092:กองทุนคุม้ ครองเด็ก

65.0000

-

40.0000

-

9093:กองทุนผูส้ ู งอายุ

40.0000

-

40.0000

-

9094:กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
9095:กองทุนสนับสนุนการวิจยั

10.0000

-

5.0000

-

9096:กองทุนพัฒนาผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
9099:กองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย
9101:กองทุนเพือ่ ผูร้ บั งานไปทาทีบ่ า้ น
9103:กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ
9106:กองทุนประชารัฐเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก
60000:สภากาชาดไทย
60001:สภากาชาดไทย
56000:ส่วนราชการในพระองค์
56001:ส่วนราชการในพระองค์

1,943.1313

300.0000

2,212.0400

125.0001

1.0000

-

-

-

10,000.0000

-

-

-

20,000.0000

-

10.0000
-

-

7,022.9677

13,724.7021

46,000.0000
8,451.2943

14,007.5406

7,022.9677

13,724.7021

8,451.2943

14,007.5406

-

-

4,196.3235

-

-

-

4,196.3235

-
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รวมทัง้ สิ้น
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
กรมศุลกากร
04000:กระทรวงการต่างประเทศ
000022 : ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นทีพ่ เิ ศษ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000004 : ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
000010 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
000028 : ค่าจ้างบารุงรักษาระบบตรวจสอบตูค้ อนเทนเนอร์สนิ ค้าด้วยเครื่อง X-ray
000030 : ค่าจ้างบารุงรักษาระบบตรวจสอบตูค้ อนเทนเนอร์สนิ ค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทจ่ี ดั ซื้อในโครงการระยะที่ 5
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่าประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000291 : ครุภณั ฑ์สานักงาน
000362 : ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง
000001 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
000003 : เงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
000004 : โอนเงินให้สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
000005 : เฉลีย่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารศูนย์ราชการและศูนย์บา้ นพักกระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
กรมสรรพากร
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
000016 : ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยทีใ่ ห้กกู ้ บั ประเทศเพือ่ นบ้านสาหรับโครงการ R67 กัมพูชา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
400,284,489,996
7,666,772,200
390,000,000
135,000,000
255,000,000
410,965,800
108,696,000
500,000
5,670,000
80,000
457,000
360,000
25,000,000
500,000
5,434,800
105,000,000
55,965,800
4,695,000
2,470,000
22,700,000
757,200
1,380,000
2,450,000
4,000,000
27,000,000
12,000,000
25,000,000
850,000
2,188,662,000
2,188,662,000
2,602,800,000
2,602,800,000
38,262,900
34,762,900
3,500,000
2,036,081,500
141,569,000
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000017 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน
และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
000023 : ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยทีใ่ ห้กกู ้ บั ประเทศเพือ่ นบ้านสาหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
000006 : ค่าจ้างชัว่ คราว (ในประเทศ)
000036 : ค่าตอบแทนเพือ่ การดาเนินงานการกงสุล
000182 : ค่าใช้สอยเพือ่ การดาเนินงานการกงสุล
000007 : ค่าสาธารณู ปโภคเพือ่ การดาเนินงานการกงสุล
000025 : ค่าวัสดุเพือ่ การดาเนินงานการกงสุล
002873 : ค่าครุภณั ฑ์เพือ่ การดาเนินงานการกงสุล
000232 : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเพือ่ การดาเนินงานการกงสุล
000380 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการกงสุล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
000082 : สนับสนุนการจัดตัง้ และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตาบล
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
000009 : ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
กรมทางหลวง
001724 : ค่าว่าจ้างผู ้ตรวจสอบจากภายนอกโครงการเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
001725 : ค่าจ้างบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาควบคุมงาน โครงการเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
018800 : สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 1 จ.สกลนคร
018802 : สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 2 จ.สกลนคร
018804 : สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด
018806 : สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
018808 : สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร
018810 : สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ.นครพนม
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
000021 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
000001 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
000001 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
000008 : เงินรายได้เพือ่ บารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,733,838,700
160,673,800
1,995,000,000
1,995,000,000
50,000,000
9,464,000
208,468,000
40,014,000
2,054,000
127,656,000
232,344,000
1,325,000,000
297,920,000
297,920,000
297,920,000
623,214,200
13,600,000
13,600,000
609,614,200
250,000
37,383,000
98,551,000
94,686,200
100,483,200
112,077,200
81,159,400
85,024,200
65,985,900
8,903,700
8,903,700
20,000,000
20,000,000
37,082,200
37,082,200
2,326,558,500
2,049,700,000
2,049,700,000
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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
000260 : ค่าครุภณั ฑ์เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
000261 : ค่าครุภณั ฑ์เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
000039 : ค่าก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
000057 : ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
000068 : ค่าก่อสร้างเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
000073 : ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุม่ พื้นที่ 3 (อาเภอขุขนั ธุ ์ อาเภอภูสงิ ห์ อาเภอไพรบึง อาเภอปรางค์กู่ )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
000081 : ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตาบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
000083 : ค่าก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล บ่อที่ 1 (ระยะที่ 2) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
000101 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลตาบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
000102 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนา้ เสียชุมชนระยะที่ 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
000103 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
000104 : โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสียรวม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
000105 : โครงการก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสียบริเวณพื้นทีส่ ามกอง เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
000106 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย (โซน 1 ศรีสมาน) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
000107 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนา้ เสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี
000108 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
000109 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
000111 : โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา
000112 : โครงการก่อสร้างเพิม่ ประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
000113 : โครงการก่อสร้างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์จดั การมูลฝอยรวม เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
000115 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 2) เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
000116 : โครงการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 1 เทศบาลตาบลจะนะ
จังหวัดสงขลา
000117 : โครงการปรับปรุงศูนย์จดั การมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
000118 : โครงการก่อสร้างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
000119 : โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
000120 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันต่อวัน เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
000121 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
000330 : ค่าก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
000334 : ค่าก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตาบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
000335 : การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
000336 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลตาบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
276,858,500
1,438,000
1,636,000
4,829,500
5,463,800
9,500,500
937,600
196,300
1,913,800
15,218,500
3,019,300
4,119,300
14,664,900
6,100,000
14,501,800
12,255,200
4,581,100
6,483,300
1,796,000
15,326,300
5,198,400
2,578,000
3,155,100
4,780,000
4,199,300
6,805,100
53,100,000
4,126,200
1,985,300
3,942,000
10,190,000
100,000
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000338 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์ เทศบาลตาบล
กุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
100,000

000342 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ

100,000

000345 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
000346 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
000347 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
000348 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
000350 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา
000351 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลตาบลท่าวังผา จังหวัดน่าน
000354 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
000356 : ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก

100,000

000369 : ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลตาบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
000372 : ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสียรวม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
000374 : ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย (โซน 1 ศรีสมาน) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
000375 : ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมนา้ เสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี
000377 : ค่าควบคุมงานการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
000431 : ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบาบัดนา้ เสีย เทศบาลตาบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
000432 : ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบาบัดนา้ เสีย เทศบาลตาบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
000433 : ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบาบัดนา้ เสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
000434 : ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบาบัดนา้ เสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
000435 : การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมนา้ เสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
000436 : ค่าควบคุมงานการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมนา้ เสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
000442 : ค่าก่อสร้างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
000445 : ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลโนนสู งเปลือย จังหวัดหนองบัวลาภู
000446 : ค่าก่อสร้างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพบ่อฝัง่ กลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภณั ฑ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ระยะที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

416,600
257,300
284,800
197,700
98,800
2,058,100
34,200
15,954,000
237,800
6,230,000
92,000
18,846,300
3,687,300
3,323,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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กระทรวงพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
000023 : รายจ่ายอื่น
กระทรวงพาณิ ชย์
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
000025 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
046344 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
046349 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ประชาภิบาล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,030,000,000
1,030,000,000
1,030,000,000
36,320,000
36,320,000
36,320,000
410,284,800
259,219,600
1,017,300
1,017,300

046353 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกาแพงเพชร เทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร
046358 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองขลุง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
046359 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ เทศบาลเมืองขลุง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
046360 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส เทศบาลเมืองพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
046364 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลป่ าตึง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าตึง อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
046365 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตาบลเวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
046366 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
046367 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
046369 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ เทศบาลนครตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
046370 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทศิ เทศบาลนครนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1,017,300

046373 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วทิ ยาคาร) เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

1,017,300

1,017,300
1,017,300
1,017,300
1,017,300

1,017,300
1,017,300
1,017,300
1,017,300
1,017,300
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046375 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนแดง เทศบาลตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
046380 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
046382 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่ สง อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
046384 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
046389 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร เทศบาลเมืองบุรรี มั ย์ อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
046391 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา เทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์
046394 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม เทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
046397 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตาบลไร่เก่า
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
046401 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดป่ าโค
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
046403 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลโคกกลอย เทศบาลตาบลโคกกลอย อาเภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา
046405 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
046408 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอา เทศบาลเมืองชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
046409 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
046410 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอา เทศบาลเมืองชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
046411 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
046412 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสงั ฆาราม เทศบาลตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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046413 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลตาบลรัษฎา เทศบาลตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
046414 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนมะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
046415 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
046420 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา เทศบาลเมืองยโสธร อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
046434 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนอนุบาลตาบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
046442 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
046443 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
046446 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง เทศบาลตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
046454 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
046455 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลป่ าไม้) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
046456 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนร่มไทรวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
046458 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลคาตากล้า เทศบาลตาบลคาตากล้า อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
046459 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง เทศบาลนครสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
046460 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดป้ อมแก้ว เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
046461 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
046462 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลคลองมะเดือ่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองมะเดือ่
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
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046464 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร เทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
046466 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาลทุง่ เสลีย่ ม (ศรีเสลีย่ มวิทยา) เทศบาลตาบลทุง่ เสลีย่ ม อาเภอทุง่ เสลีย่ ม
จังหวัดสุโขทัย
046470 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนทม.ท่าข้าม 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
046472 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนกีฬาหมืน่ ศรีวทิ ยานุสรณ์ เทศบาลตาบลหมืน่ ศรี อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรนิ ทร์
046473 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
046474 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ มีชยั วิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
046477 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
046479 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
048014 : ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ สาหรับโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลยางเนิ้ง เทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
006121 : ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านแม่กุเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กุเหนือ เทศบาลตาบลแม่กุ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
048078 : ศูนย์เก็บรักษาคุณภาพผลไม้ด้วยความเย็นครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
048155 : ติดตัง้ สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจุดเสีย่ งในเส้นทางเพือ่ การท่องเทีย่ ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
048238 : พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วถา้ ลอดวัดเขาแดง อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
048269 : ก่อสร้างสถานีขนส่งอาเภอเบตง เทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
048300 : ก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพือ่ การท่องเทีย่ ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
048311 : ก่อสร้างศูนย์นนั ทนาการผูส้ ูงอายุและพัฒนาอาชีพ เทศบาลเมืองสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
048314 : ปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู ้ (TK PARK) เทศบาลเมืองปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
048332 : ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู ้ (TK PARK) เทศบาลเมืองยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
กรุงเทพมหานคร
000433 : โครงการก่อสร้างระบบระบายนา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานา้ ท่วมถนนจันทน์
000434 : โครงการก่อสร้างระบบระบายนา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานา้ ท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,017,300
1,017,300

1,017,300
1,017,300
1,017,300

1,017,300

1,017,300
1,017,300

1,017,300
1,193,400
150,000,000
4,997,000
4,000,000
8,500,000
16,600,000
2,895,000
3,100,000
13,000,000
48,626,200
20,790,000
9,900,000
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000435 : โครงการก่อสร้างระบบระบายนา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานา้ ท่วมถนนสุวนิ ทวงศ์
000441 : โครงการพัฒนาการเดินทางสัญจรทางนา้ คลองผดุงกรุงเกษม
000446 : โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะในโครงการนาสายไฟฟ้ าลงดินเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนราชดาเนินนอก
จากสะพานผ่านฟ้ าลีลาศถึงถนนศรีอยุธยา
000447 : โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะในโครงการนาสายไฟฟ้ าลงดินโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิม่ เติม)
บริเวณถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ถนนเพชรบุรี ถนนโยธี ถนนราชวิถี
เมืองพัทยา
000178 : การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหาดตาแหวน ติดตัง้ ทุน่ ท่าเทียบเรือและทางขึ้น -ลง โดยสารปรับระดับบริเวณบ่อบาบัดนา้ เสีย
เกาะล้าน เมืองพัทยา
000180 : การปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูล ณ ห้องควบคุมและสัง่ การ (CCR) ศาลาว่าการเมืองพัทยา
000183 : การบารุงรักษาระบบเฝ้ าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในพื้นทีเ่ สีย่ งต่อเหตุอาชญากรรม เมืองพัทยา
000186 : การเพิม่ ศักยภาพการเก็บขยะมูลฝอยด้วยระบบอัตโนมัตเิ มืองพัทยา
000187 : การพัฒนาประสิทธิภาพและการต่อขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเมืองพัทยา
000188 : การบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเพือ่ เฝ้ าระวังและป้ องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมและการก่อการร้าย
พื้นทีเ่ มืองพัทยา ระยะที่ 1
000233 : การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชายหาดดงตาล-พัทยา (ส่วนทีเ่ หลือ) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000235 : การก่อสร้างระบบระบายนา้ และรวบรวมนา้ เสีย พื้นทีเ่ ขาพระตาหนัก อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000236 : การก่อสร้างกาแพงกันดินคลองกระทิงลาย (ช่วงถนนเลียบทางรถไฟถึงถนนสุขมุ วิท) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000237 : การก่อสร้างระบบระบายนา้ ถนนจอมเทียนสายสอง (ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถงึ โค้งดงตาล) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000238 : การปรับปรุงภูมทิ ศั น์โรงบาบัดนา้ เสียเมืองพัทยา (ซอยหนองใหญ่) และอ่างชะลอนา้ แก้มลิง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000239 : การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายนา้ และบ่อสูบ ซอยเชื่อมถนนเทพประสิทธิ์ (หมูบ่ า้ นการเคหะฯ
เทพประสิทธิ์) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000240 : การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี
000241 : การก่อสร้างสถานีสูบป้ องกันนา้ ท่วมบ้านเขาตาโล (Sump 4/2) พร้อมท่อระบายนา้ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000248 : การปรับปรุงท่อระบายนา้ ฝนเพือ่ ป้ องกันนา้ ท่วมชายหาดจอมเทียน (โค้งดงตาล) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000249 : การปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขมุ วิทและพื้นทีใ่ กล้เคียง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000250 : การปรับปรุงท่อระบายนา้ ฝนเพือ่ ป้ องกันนา้ ท่วมชายหาดยินยอม (ซอยพระตาหนัก 5) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000252 : การก่อสร้างป้ ายตัวอักษร PATTAYA อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
สานักงานประกันสังคม
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000011 : เงินนอกงบประมาณ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
8,244,000
2,015,800
5,140,500
2,535,900
102,439,000
4,750,000

1,350,000
5,000,000
1,270,000
2,660,000
10,013,700
11,570,000
2,650,000
6,827,000
4,200,000
5,272,000
3,300,000
10,000,000
6,750,000
6,770,000
11,676,300
6,780,000
1,600,000
4,514,000,000
14,000,000
14,000,000
4,500,000,000
1,350,000,000
3,150,000,000
54,800,000
29,000,000
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000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000025 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
000006 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
000021 : เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร
000154 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
000020 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายบุคลากร
000009 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
000009 : ค่าใช้สอย
000419 : เครื่องไซโคลตรอนพร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รงั สี ตาบลทรายมูล อาเภอองค์รกั ษ์ จังหวัดนครนายก
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
000002 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
002284 : อาคารเรียน โรงเรียนพระกุมารอุบล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
002285 : อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วทิ ยา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
002287 : โรงอาหาร โรงเรียนเมตตาชนู ปถัมภ์ ตาบลบ้านกลาง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
002294 : หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทาราม ตาบลพิงพวย อาเภอศรีรตั นะ จังหวัดศรีสะเกษ
002291 : เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
002295 : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
002296 : ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
001854 : ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตาบลปากล่อ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
002255 : ห้องนา้ -ห้องส้วม โรงเรียนศาสน์อสิ ลาม ตาบลเตราะบอน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
002263 : อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ตาบลปลักหนู อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
002264 : อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
002272 : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนศาสน์อสิ ลาม ตาบลเตราะบอน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
000722 : เงินนอกกองทุนสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
000001 : เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
29,000,000
15,000,000
15,000,000
4,800,000
2,000,000
2,800,000
6,000,000
6,000,000
1,643,918,700
1,300,000,000
800,000,000
500,000,000
159,189,700
28,389,700
130,800,000
167,500,000
117,500,000
50,000,000
17,229,000
17,229,000
108,842,556,313
1,854,127,900
4,000,000
585,000
1,054,700
3,417,300
4,923,300
858,000
317,300
1,498,000
20,600
1,965,000
163,900
9,000
1,835,315,800
1,787,485,900
881,828,900
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000075 : อาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภณั ฑ์ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
000107 : ก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองทีไ่ ด้มาตรฐานสากลพร้อมห้องปฏิบตั กิ ารศึกษาวิจยั และทดสอบด้านความปลอดภัย
ตามข้อกาหนด ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
000002 : เงินอุดหนุนการดาเนินโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
000004 : เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
000014 : เงินอุดหนุนทุนวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
000003 : ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
000004 : ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000081 : ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
000094 : อาคารปฏิบตั กิ ารกลางทางวิทยาศาสตร์ ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
000001 : อัตราเดิม
000003 : เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000027 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000022 : เงินอุดหนุนอื่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
000006 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินของหน่วยงาน
000010 : ค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
000001 : ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000002 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
000001 : อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา)
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000011 : รายการค่าตอนแทนอื่น ๆ
000030 : ค่าจัดหาวัสดุเพือ่ การศึกษา/สิง่ พิมพ์
000006 : ค่าสาธารณู ปโภคอื่น ๆ
000001 : วัสดุสานักงาน
000062 : ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
000020 : เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร
000001 : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา
000007 : เงินอุดหนุนทัวไป
่
000038 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาวิจยั
000006 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
000008 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000012 : ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ พูนศักยภาพศูนย์การเรียนรู ท้ างไกลเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นคลังปัญญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ในระดับชาติ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
52,690,000
8,808,000
169,164,800
438,375,400
209,166,100
23,867,800
3,584,900
1,345,359,000
175,620,400
28,537,500
8,892,300
38,500,000
17,470,000
303,063,300
81,109,800
4,582,800
687,582,900
1,534,100,000
24,400,000
1,500,000,000
4,700,000
5,000,000
1,198,695,900
49,755,700
70,066,400
185,126,400
215,583,200
55,065,900
232,241,200
27,324,000
186,430,600
50,319,300
102,468,900
11,484,800
8,872,500
2,957,000
1,000,000
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
000111 : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
000011 : เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
000233 : เงินอุดหนุนเพือ่ จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
000234 : เงินอุดหนุนเพือ่ จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
000235 : เงินอุดหนุนเพือ่ จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000304 : เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
000417 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข
000612 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
000613 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
000001 : ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
000002 : ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
000005 : ลูกจ้างชัว่ คราวเงินรายได้
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000018 : วัสดุอ่นื ๆ
000076 : เงินอุดหนุนอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
000010 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000016 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
000025 : อัตราเดิม
000027 : เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
000029 : ค่าตอบแทนรายเดือน
000033 : เงินชดเชยผูเ้ กษียณอายุ
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000004 : ค่าจ้างอาจารย์สอนพิเศษ
000008 : เงินประจาตาแหน่งผูบ้ ริหารมีวาระ
000016 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
000027 : ค่าเบี้ยประชุม
000029 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000031 : ค่าตอบแทนพระนักศึกษาปฏิบตั ศิ าสนกิจ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000005 : ค่าเช่าทรัพย์สนิ
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
593,838,200
25,444,600
24,654,000
39,844,600
242,265,700
212,760,800
13,280,000
22,061,300
6,393,000
1,826,600
4,389,500
918,100
494,126,400
23,198,500
205,022,100
63,644,600
21,032,400
55,040,900
126,187,900
130,000,000
50,000,000
80,000,000
98,840,000
3,000,000
1,200,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
10,000,000
800,000
500,000
2,600,000
1,200,000
2,500,000
3,000,000
700,000
1,800,000
200,000
2,000,000
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000008 : ค่ารับรองและพิธีการ
000009 : ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
000009 : ค่าไฟฟ้ า
000010 : ค่านา้ ประปา
000011 : ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณี ย ์
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000004 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000005 : วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
000011 : วัสดุการศึกษา
000012 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
000013 : วัสดุคอมพิวเตอร์
000025 : วัสดุสานักงาน
000060 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000061 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000108 : อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
000171 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
000001 : อัตราเดิม
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000112 : อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
000018 : เงินอุดหนุนวิจยั เพือ่ สร้าง/สะสม องค์ความรู ท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
000023 : ค่าหนังสือเรียน
000032 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
000016 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000019 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000004 : ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000023 : ค่ารับรองและพิธีการ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่านา้ ประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000003 : วัสดุก่อสร้าง

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,700,000
140,000
4,000,000
1,100,000
600,000
3,000,000
1,300,000
600,000
500,000
1,500,000
400,000
8,000,000
4,000,000
4,000,000
32,000,000
2,000,000
129,900,900
12,000,000
98,200,900
6,700,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
3,500,000
2,500,000
104,647,700
7,000,000
8,500,000
300,000
550,000
150,000
3,200,000
70,000
200,000
150,000
23,628,200
1,000,000
1,000,000
50,000
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000004 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000005 : วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
000008 : วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
000011 : วัสดุการศึกษา
000012 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
000113 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
000135 : ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
000151 : อาคารทีพ่ กั นักศึกษา ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
000043 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด
000057 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000087 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
000089 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
000006 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
000009 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา
000010 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน
000011 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
000024 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมภิ าคอาเซียน
000025 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000026 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000004 : ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000018 : วัสดุอ่นื ๆ
000920 : ครุภณั ฑ์การศึกษา
000004 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000006 : ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนทัวไป
่
000016 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000029 : เงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000058 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
000002 : รายจ่ายอื่น ๆ
000017 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000019 : ค่าใช้จ่ายในโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000027 : ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนและการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
000011 : วัสดุการศึกษา
000002 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
130,000
40,000
70,000
23,000,000
800,000
10,979,500
6,600,000
2,150,000
12,000,000
180,000
500,000
500,000
50,000
100,000
50,000
300,000
200,000
200,000
1,000,000
294,655,300
148,235,900
29,420,600
5,951,400
14,700,000
10,090,000
19,170,000
918,400
1,000,000
41,732,900
6,283,800
2,898,600
10,474,600
200,000
380,500
2,898,600
300,000
39,964,600
31,513,600
6,000,000
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000010 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000018 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000007 : ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ
000021 : ค่าตอบแทนการสอน
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000006 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
000024 : ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
000026 : ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
000001 : ค่าโทรศัพท์
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000011 : วัสดุการศึกษา
000007 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา
000031 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตาราเรียน
000032 : อุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาผูเ้ รียน
000040 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000001 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000002 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการ
000006 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
000013 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000022 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000011 : วัสดุการศึกษา
000060 : กลุม่ อาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
000072 : กลุม่ อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
000073 : กลุม่ อาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภณั ฑ์ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
000030 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000018 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000027 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
751,000
1,700,000
203,090,300
31,938,800
4,462,900
15,980,500
12,672,400
7,597,500
3,255,600
2,082,400
58,100
7,532,600
835,800
9,212,300
1,156,300
10,089,300
31,844,100
4,251,500
40,748,200
2,699,800
1,009,600
481,600
1,767,900
4,411,500
1,775,000
3,455,200
2,699,200
1,072,200
340,920,500
9,398,200
301,330,200
1,907,800
9,915,900
14,259,300
478,600
3,032,900
597,600
144,413,500
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000007 : อาจารย์ผู ้สอนวุฒปิ ริญญาโท
000023 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000026 : ค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
000026 : ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ
000034 : ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
000035 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย
000037 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์การเรียนการสอน
000039 : ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์โดยสาร
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000036 : ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่านา้ ประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000011 : วัสดุการศึกษา
000019 : วัสดุสานักงาน
000177 : อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ตาบล*ทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
000190 : ก่อสร้างหอพักนักศึกษา และอาคารทีพ่ กั อาจารย์ ตาบลเขาสามยอด อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
000003 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการ
000004 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
000025 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
000028 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
000003 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู
000017 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000018 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดาริ
000019 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
000011 : วัสดุการศึกษา
000105 : ก่อสร้างโรงอาหาร ตาบลนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
000107 : อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ตาบลนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
000012 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000060 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000017 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
000002 : ค่านา้ ประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
000115 : อาคารปฏิบตั กิ ารรวม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
12,000,000
7,000,000
2,271,800
2,000,000
6,387,000
4,815,300
3,000,000
500,000
1,300,000
2,000,000
862,400
1,000,000
9,000,000
2,000,000
37,824,000
9,000,000
31,743,800
9,409,200
1,800,000
500,000
179,800,000
17,800,000
155,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000
423,108,000
387,000,000
4,684,500
4,423,500
16,000,000
9,000,000
2,000,000
235,334,555
5,000,000
20,000,000
5,704,300
41,917,500
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000158 : สนามฟุตบอลพร้อมลูว่ ง่ิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
000159 : ต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ อาคารหอประชุม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
17,363,355
21,993,000

000171 : ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

68,143,600

000210 : อาคารปฏิบตั กิ ารและศูนย์การเรียนรู ก้ ารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

37,500,000

000086 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
000017 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000008 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู
000075 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000011 : วัสดุการศึกษา
000175 : อาคารหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร
000215 : ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
000089 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000097 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
000051 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000052 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000011 : วัสดุการศึกษา
000043 : ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตาบลย่านมัทรี อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
000020 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
000021 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
000014 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ
000015 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000018 : โครงการการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
000021 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8,000,000
6,656,000
1,800,000
1,256,800
55,630,300
4,000,000
2,000,000
3,000,000
3,500,000
19,170,000
6,750,000
3,110,300
7,000,000
4,600,000
1,000,000
1,500,000
223,500,000
8,000,000
5,000,000
10,000,000
37,332,800
20,000,000
49,000,000
5,048,400
35,000,000
50,618,800
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
212,363,400
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000001 : อัตราเดิม
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000011 : วัสดุการศึกษา
000018 : วัสดุสานักงาน
000324 : อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ าร แขวงหิรญั รูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
000014 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000031 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000012 : ค่าตอบแทนผู ้บริหารแบบมีวาระ
000032 : ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
000038 : ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารเพือ่ การจัดการเรียนการสอน/อบรม สัมมนา
000010 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000019 : รายจ่ายเพือ่ จัดหาสิง่ ของลักษณะคงทนถาวรทีม่ รี าคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
000019 : รายจ่ายเพือ่ จัดหาสิง่ ของลักษณะคงทนถาวรทีม่ รี าคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
001074 : ครุภณั ฑ์การศึกษา
000073 : สิง่ ก่อสร้างผูกพันใหม่ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
000016 : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นคุณธรรมจริยธรรม
000037 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาในจังหวัดบุรรี มั ย์
000040 : เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสู ตร สือ่ และการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
000080 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน
000005 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการ
000006 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000007 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
000013 : ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
000016 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000017 : ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรูแ้ ละบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000023 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000011 : วัสดุการศึกษา
000054 : อาคารปฏิบตั กิ ารพลศึกษาและกีฬา แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
000055 : อาคารเรียนและอานวยการ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
000057 : อาคารเรียนและฝึ กเสริมความเป็ นเลิศการผลิตครู แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
47,369,400
30,000,000
20,000,000
85,784,100
5,000,000
6,975,000
11,234,900
6,000,000
172,800,000
31,500,000
7,000,000
5,000,000
9,500,000
8,500,000
3,000,000
15,000,000
32,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
600,000
500,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
300,000
200,000
1,000,000
300,000
2,400,000
278,260,400
30,000,000
1,000,000
14,310,500
67,806,600
26,189,600
34,928,200
10,321,500
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000020 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
000001 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการ
000002 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000003 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
000004 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
000019 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000020 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่าประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
000023 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
000028 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000001 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
000002 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000009 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
000026 : ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ
000028 : โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
000020 : เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
000001 : ค่าจ้างชัว่ คราว
000002 : ค่าเช่าบ้าน
000013 : ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผูบ้ ริหาร
000026 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
000010 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
000026 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่านา้ ประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000005 : ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
000001 : วัสดุสานักงาน
000006 : วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
000011 : วัสดุการศึกษา
000022 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
000080 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000003 : ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
56,076,300
2,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
2,727,500
18,900,200
64,986,700
2,000,000
1,000,000
1,000,000
12,000,000
8,800,000
25,225,000
8,841,700
2,500,000
600,000
2,500,000
200,000
320,000
163,302,500
3,866,400
46,097,800
768,000
873,600
3,000,000
7,400,000
2,894,200
5,000,000
1,150,000
2,500,000
13,000,000
2,000,000
7,452,500
9,500,000
43,000,000
3,000,000
700,000
2,000,000
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000004 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
000005 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
000006 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการ
000007 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000008 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสู ตร
000009 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนโยบายและแผน
000011 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการศึกษาพิเศษ
000013 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
000126 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารศิลปกรรมและการออกแบบ ตาบลนาวุง้ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
000127 : กลุม่ อาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ตาบลนาวุง้ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
000002 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000022 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000052 : เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
000053 : เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000054 : เงินอุดหนุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
000070 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000011 : วัสดุการศึกษา
000169 : อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
000004 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000005 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์
000009 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000007 : ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000014 : ค่าตอบแทนการสอน
000015 : ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงาน
000016 : ค่าตอบแทนคุมสอบ
000017 : ค่าตอบแทนอาจารย์ทป่ี รึกษา
000018 : ค่าตอบแทนคณะกรรมการสภา 4 สภา
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
000044 : เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
3,000,000
2,000,000
2,000,000
300,000
500,000
500,000
500,000
300,000
218,855,600
13,760,000
13,747,800
1,799,600
689,000
749,300
29,856,600
152,786,100
5,467,200
272,239,400
232,284,100
4,037,600
17,448,900
9,782,300
7,686,500
1,000,000
107,011,400
17,962,100
8,700
16,800
138,300
6,000,000
3,607,200
400,000
360,000
1,628,400
31,000
3,666,600
18,200
898,100
4,026,200
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000027 : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
000045 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000009 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
000010 : ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าซอฟแวร์ลขิ สิทธิ์
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000006 : วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
000011 : วัสดุการศึกษา
000012 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
000018 : วัสดุอ่นื ๆ
000019 : ค่าเวชภัณฑ์ยา
000078 : ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
000015 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
000022 : กองทุนพัฒนาบุคลากร
000023 : ทุนเรียนดีและความสามารถพิเศษ
000033 : รายจ่ายอื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000011 : วัสดุการศึกษา
000070 : อาคารวิทยาการจัดการและการท่องเทีย่ ว ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
000044 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000045 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
000047 : เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
000021 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000005 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วทิ ยบริการ
000007 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา
000020 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร
000022 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
000048 : ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดทาโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
000001 : อัตราเดิม
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
450,000
1,200,000
34,000
5,822,400
950,000
880,000
7,648,000
1,690,000
164,100
18,149,700
4,100,000
1,088,800
256,900
14,498,300
212,200
3,174,100
10,000
7,921,300
189,362,500
29,869,300
2,100,000
4,000,000
4,000,000
21,521,500
88,737,200
17,951,200
3,763,300
6,000,000
2,055,000
2,859,000
1,000,000
1,000,000
1,520,000
2,500,000
486,000
311,509,600
120,000,000
25,000,000
128,626,500
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000163 : ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
000172 : อาคารปฏิบตั กิ ารกลางวิทยาศาสตร์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
000017 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000048 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000049 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
000020 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000022 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000004 : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
000007 : ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
000009 : ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
000011 : เงินประจาตาแหน่งผูบ้ ริหารมีวาระ
000012 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
000015 : ค่าตอบแทนบุคลากรทีเ่ กษียณอายุราชการ
000020 : ค่าตอบแทนกรรมการ
000021 : ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
000010 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
000024 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
000025 : ค่าบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ
000026 : ค่าสมทบเช่าสถานทีแ่ ละเครื่องเสียง
000028 : ค่านา้ มันเชื้อเพลิง
000030 : เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000005 : ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000006 : วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
000011 : วัสดุการศึกษา
000018 : วัสดุอ่นื ๆ
000037 : ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
000048 : ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2 ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,375,000
7,125,000
17,283,100
6,000,000
5,000,000
400,000
700,000
152,246,000
12,800
1,514,400
1,276,100
1,205,300
372,700
6,559,400
4,100,500
1,124,900
9,148,800
469,400
6,421,000
1,237,700
835,200
59,231,900
1,676,000
2,345,700
6,400
369,800
134,600
675,200
1,592,300
43,200
12,419,500
2,206,200
1,733,300
511,200
5,000
1,962,500
3,875,800
1,977,800
2,202,000
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000013 : เงินอุดหนุนทัวไป
่
000032 : อุดหนุนทุนการศึกษา
000002 : รายจ่ายอื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000004 : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
000027 : ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
000028 : ค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศ
000029 : ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000004 : ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
000036 : ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาลิฟท์
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่าประปา
000010 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000003 : วัสดุก่อสร้าง
000004 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000005 : วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
000011 : วัสดุการศึกษา
000012 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
000013 : วัสดุคอมพิวเตอร์
000011 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000001 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู
000002 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์วทิ ยาศาสตร์
000003 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000004 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
000005 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
000008 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา
000021 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมด้านอาเซียน
000022 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000023 : ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดาริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)
000024 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกิจกรรมลูกเสือ
000025 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
2,552,300
158,400
22,288,700
34,657,800
15,074,400
470,000
980,000
950,000
650,000
650,000
550,000
750,000
650,000
350,000
350,000
50,000
850,000
2,500,000
800,000
928,000
350,000
250,000
250,000
1,357,000
800,000
848,400
500,000
350,000
350,000
350,000
350,000
500,000
350,000
200,000
500,000
250,000
200,000
350,000
51,251,700
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000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
000127 : อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
000051 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐาน
000025 : ค่าใช้จ่ายเพือ่ บารุงศิลปวัฒนธรรม
000026 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
000001 : อัตราเดิม
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000001 : วัสดุสานักงาน
000011 : วัสดุการศึกษา
000087 : อาคารวิทยาศาสตร์ ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
000088 : อาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
000127 : ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
000050 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
000008 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ
000012 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000007 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
000010 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่านา้ ประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000004 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000011 : วัสดุการศึกษา
000015 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000029 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
000004 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
7,345,600
1,591,400
12,443,500
17,645,400
9,000,000
1,000,000
1,133,000
1,092,800
34,020,000
10,000,000
200,000
2,000,000
5,000,000
933,800
8,483,700
5,302,500
1,600,000
300,000
200,000
213,384,600
61,204,400
45,000
28,354,200
13,373,100
2,926,800
39,594,300
2,674,200
1,778,400
6,845,100
1,922,200
1,922,300
8,351,500
11,640,900
6,518,500
20,304,200
5,051,600
877,900
135,603,100
128,284,000
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000008 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมภิ าค
000010 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000015 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000011 : วัสดุการศึกษา
000012 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
000091 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาบลโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
000001 : อัตราเดิม
000012 : อุดหนุนทัวไป
่
000029 : ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่
000020 : ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
000025 : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000028 : เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
000023 : ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000011 : วัสดุการศึกษา
000082 : อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
000106 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
000033 : ค่าใช้จ่ายในโครงการการอนุรกั ษ์วฒั นธรรมท้องถิน่ และโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000035 : ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000004 : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
000028 : ค่าตอบแทนรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
000035 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
000037 : ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
000038 : ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000036 : ค่าเช่ายานพาหนะ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,190,900
3,163,200
2,965,000
84,065,100
1,000,000
500,000
2,000,000
500,000
5,190,900
69,274,200
2,600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
150,276,600
64,400,000
7,605,600
3,871,400
809,600
1,000,000
6,399,000
6,492,500
1,000,000
42,328,500
13,260,000
1,800,000
750,000
560,000
246,396,749
64,592,400
250,000
5,803,100
300,000
28,641,400
2,000,000
3,883,500
3,675,000
2,526,800
4,069,500
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000039 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000043 : ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่
000046 : ค่าเช่าสถานที่
000050 : ค่านา้ มันเชื้อเพลิง
000051 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่านา้ ประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000003 : วัสดุก่อสร้าง
000004 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000005 : วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
000006 : วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
000013 : วัสดุคอมพิวเตอร์
000016 : วัสดุการเกษตร
000017 : วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
000023 : วัสดุประปา
000107 : อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภณั ฑ์ประกอบอาคาร
000155 : อาคารฝึ กปฏิบตั กิ ารโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว พร้อมครุภณั ฑ์ประจาอาคาร
000159 : อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
000173 : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภณั ฑ์ประกอบอาคาร ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
000057 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
000086 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
000026 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000058 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
000081 : ค่าใช้จ่ายโครงการงานวัฒนธรรมสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
000011 : วัสดุการศึกษา
000046 : อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
000012 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000006 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู
000008 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพพยาบาล
000010 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ
000011 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมภิ าค
000012 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
000001 : อัตราเดิม
000036 : เงินอุดหนุนวิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
000037 : เงินอุดหนุนการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญั หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมันคง
่

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
840,000
3,489,800
185,200
525,000
10,869,700
560,700
2,520,000
9,766,000
10,552,200
997,500
2,100,000
2,100,000
525,000
525,000
693,000
294,000
1,144,500
9,386,054
14,460,000
7,183,200
17,667,595
8,224,900
4,700,000
2,549,600
18,296,100
500,000
201,634,900
69,344,800
19,465,300
58,806,000
1,208,600
30,870,000
3,197,300
14,400,800
4,342,100
353,599,900
75,000,000
2,500,000
3,000,000
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000038 : เงินอุดหนุนวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
000001 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
000004 : ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
000041 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
000089 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000090 : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000108 : ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอานวยการ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
000017 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000200 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
000045 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
000047 : ค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000021 : ผู ้แสดงเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
000022 : ค่าตอบแทนวิทยากร
000023 : ค่าตอบแทนการสอน
000024 : ค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
000002 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000032 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่าประปา
000003 : ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000004 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000011 : วัสดุการศึกษา
000013 : วัสดุคอมพิวเตอร์
000147 : ค่าครุภณั ฑ์
000021 : ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
000007 : รายจ่ายอื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
000001 : อัตราเดิม
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
4,500,000
51,758,000
197,341,900
15,000,000
1,000,000
3,500,000
194,261,200
184,008,200
3,291,800
4,561,200
900,000
500,000
1,000,000
130,116,000
37,236,000
3,300,000
50,000
5,800,000
7,650,000
1,000,000
6,500,000
6,780,000
8,740,000
140,000
50,000
100,000
3,600,000
7,050,000
2,850,000
1,250,000
4,000,000
1,700,000
15,920,000
8,500,000
7,900,000
288,100,000
30,000,000
237,500,000
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000047 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000048 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ปญั หาการดาเนินของหน่วยงาน
000050 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมาย
000056 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกอบด้วยค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน
000099 : ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
000100 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
000005 : ค่าจ้างชัว่ คราว
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000006 : ค่าสาธารณู ปโภคอื่น ๆ
000018 : วัสดุอ่นื ๆ
000032 : อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
000013 : ค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000014 : ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
000087 : อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
000101 : อาคารชุดทีพ่ กั อาศัยบุคลากร ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
000102 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
000107 : ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
000108 : อาคารสาธารณสุขเพือ่ การพัฒนา และสร้างเสริมสุขภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
000001 : อัตราเดิม
000030 : ค่าจัดการเรียนการสอน
000081 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ ารภาครัฐ
000083 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
000033 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
000038 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000040 : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000003 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000010 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
3,000,000
6,500,000
3,000,000
5,200,000

1,100,000
1,800,000
133,174,600
25,883,600
8,392,700
4,800,000
10,861,300
75,912,000
1,075,000
750,000
5,500,000
347,069,300
11,598,200
90,634,200
2,159,700
1,675,200
1,425,800
11,498,000
7,322,400
98,580,000
2,000,000
3,500,000
1,000,000
3,556,000
1,400,000
110,719,800
499,718,500
85,253,400
48,268,400
113,800
67,468,100
4,611,600
1,363,400
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000007 : ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา และค่าโทรศัพท์
000001 : วัสดุสานักงาน
000008 : วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
000011 : วัสดุการศึกษา
002111 : ครุภณั ฑ์การศึกษา
000385 : อาคารฝึ กปฏิบตั กิ ารพื้นฐานวิชาชีพ
000419 : อาคารศูนย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
000518 : อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
000588 : ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
000004 : เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก
000008 : เงินอุดหนุนค่าสมาชิก
000002 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000004 : ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจยั
000010 : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
000044 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000015 : ค่าตอบแทน
000024 : ค่าใช้สอย
000007 : ค่าสาธารณู ปโภค
000019 : วัสดุ
001294 : งบลงทุนปี เดียวจบ
001295 : งบลงทุนปี เดียวจบ
000158 : งบลงทุนปี เดียวจบ
000177 : งบเงินอุดหนุน
000179 : เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก
000018 : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
000019 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
001306 : ค่าครุภณั ฑ์
000155 : อาคารอเนกประสงค์ 4 ชัน้ ตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
000158 : อาคารอเนกประสงค์ 4 ชัน้
000207 : อาคารอเนกประสงค์ 8 ชัน้ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
000311 : อาคารเรียนรวมศูนย์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
30,265,600
30,000
123,400
66,750,000
1,161,500
34,337,500
35,700,000
6,437,500
22,758,800
3,500,000
550,000
1,260,600
5,398,000
83,348,100
1,018,800
251,598,400
26,142,400
29,047,200
10,468,100
8,475,000
6,293,500
20,000,000
5,667,300
4,165,100
425,500
632,500
139,102,000
1,179,800
384,175,100
73,032,400
58,152,300
127,066,400
4,955,400
13,479,200
21,794,900
3,685,000
3,375,000
9,040,000
4,400,000
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000312 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรพร้อมครุภณั ฑ์ 4 ชัน้
000313 : หอพักนักศึกษา
000314 : ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
000029 : ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
000002 : เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก
000029 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้ าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล
000030 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
000031 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000002 : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
000003 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000013 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
000029 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
000004 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
00000X : ค่าสาธารณู ปโภค[EvMis]
000011 : วัสดุการศึกษา
000922 : ครุภณั ฑ์การศึกษา
000163 : อาคารปฏิบตั กิ ารโรงแรมและท่องเทีย่ ว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
000172 : ปรับปรุงอาคารและสิง่ ก่อสร้าง
000003 : เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก
000008 : เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมเพือ่ คนรุ่นใหม่
000002 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000004 : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
000029 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
001246 : ค่าครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
000264 : อาคารเรียนและปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
000265 : อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
000002 : เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก
000001 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000003 : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
6,000,000
10,400,000
3,264,300
5,186,800
16,667,500
848,100
4,339,500
1,445,400
15,137,900
754,500
778,700
371,800
517,536,100
62,772,300
171,384,200
90,174,900
3,372,100
134,700
16,920,800
14,553,000
9,830,000
3,987,300
13,434,500
6,839,400
1,288,100
121,814,500
1,030,300
245,508,700
48,357,100
60,271,000
20,244,300
18,517,200
19,140,700
15,883,200
13,845,000
11,265,000
16,858,200
1,270,600
19,856,400
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000006 : ค่าสาธารณู ปโภคอื่น ๆ
000018 : วัสดุอ่นื ๆ
000006 : เงินอุดหนุนอื่นๆ
000026 : เงินอุดหนุนวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
000004 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000009 : เงินรายจ่ายอื่นๆ
000036 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
000022 : เงินรายได้หมวดงบบุคลากร
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
000856 : เงินรายได้หมวดค่าครุภณั ฑ์
000274 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
000298 : ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
000341 : เงินรายได้หมวดสิง่ ก่อสร้าง
000006 : เงินรายได้หมวดงบอุดหนุน
000020 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
000001 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000005 : เงินรายได้หมวดรายจ่ายอื่น
000007 : เงินรายได้หมวดรายจ่ายอื่น
000031 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
000001 : อัตราเดิม
000003 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000113 : อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
000043 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการวิจยั
000050 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000053 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
000005 : ค่าจ้างชัว่ คราว
000018 : ค่าตอบแทน
000028 : ค่าใช้สอย

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
201,996,100
105,200,000
3,368,400
10,968,300
29,759,400
15,400,000
23,300,000
2,500,000
1,800,000
500,000
8,700,000
500,000
462,921,800
99,960,600
53,060,100
61,656,900
57,702,500
58,156,200
31,368,000
11,850,000
3,693,500
8,199,200
43,386,300
6,946,800
2,426,200
18,806,900
5,614,600
94,000
242,281,600
29,785,100
188,043,000
19,870,000
2,000,000
811,700
1,771,800
334,969,600
124,567,200
23,650,700
37,435,800
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000007 : ค่าสาธารณู ปโภค
000019 : ค่าวัสดุ
001855 : งบลงทุนปี เดียว (จบ)
000404 : งบลงทุนปี เดียว (จบ)
000097 : เงินอุดหนุน
000012 : ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
000035 : รายจ่ายอื่น
000065 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
000005 : ค่าเช่าทรัพย์สนิ
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000027 : ค่าจ้างชัว่ คราว
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000028 : เงินสมทบสิง่ ก่อสร้าง
000029 : ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
000001 : ค่าโทรศัพท์
000002 : ค่าประปา
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุสานักงาน
000002 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000008 : เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
000004 : ค่าจ้างชัว่ คราว
000001 : ค่าอาหารทาการนอกเวลา
000033 : ค่าตอบแทนวิทยากร
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000011 : วัสดุการศึกษา
000019 : วัสดุสานักงาน
002654 : ครุภณั ฑ์การศึกษาอื่น ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
000008 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล
000105 : เงินอุดหนุนโครงการหลักสู ตรวิทยาลัยการบินนานาชาติ
000114 : อุดหนุนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
000001 : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
000009 : ค่าใช้จ่ายโครงการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000010 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
24,205,400
16,662,300
16,478,600
20,407,600
16,932,200
1,816,700
50,546,800
2,266,300
30,000,000
3,672,700
21,327,300
3,000,000
2,000,000
60,677,500
5,000,000
12,485,200
6,000,000
10,000,000
177,300
2,000,000
10,000,000
5,000,000
2,000,000
8,015,000
326,723,700
68,476,700
14,000,000
3,780,700
10,000,000
38,000,000
127,306,000
45,000,000
7,000,000
600,000
5,582,500
5,677,800
600,000
700,000
28,700,000
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000006 : วัสดุการศึกษา
000011 : ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
000012 : ค่าใช้จ่ายโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000020 : เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร
000002 : เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
000018 : เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพือ่ พัฒนาให้เป็ นผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000006 : ค่าไฟฟ้ า
000007 : ค่าไฟฟ้ า
000116 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
000122 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคส่วนกลาง ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
000129 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร์ ตาบลสุรนารี
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
000139 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างกลุม่ อาคารปฏิบตั กิ ารพื้นฐานการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ตาบลสุรนารี
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
000006 : เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ
000007 : เงินอุดหนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
000498 : รายการครุภณั ฑ์ราคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
000024 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณู ปการ
000024 : เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
000034 : เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
000036 : เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ
000037 : เงินอุดหนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
000006 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000122 : อาคารการเรียนรู พ้ หุวทิ ยาการ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000001 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
000009 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินการพื้นทีบ่ างขุนเทียน
000011 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
000001 : อัตราเดิม

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
26,000,000
700,000
2,000,000
715,000,000
86,000,000
129,000,000
500,000,000
3,000,000
3,000,000
426,135,900
185,699,600
64,156,200
64,602,900
74,704,500
15,884,100
2,485,000
12,773,700

1,413,300
4,416,600
385,414,000
271,374,000
60,000,000
6,160,000
2,880,000
40,000,000
5,000,000
2,410,000,000
280,000,000
64,124,000
800,000,000
1,255,876,000
10,000,000
552,339,500
107,317,900
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000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000008 : ค่ารับรองและพิธีการ
000004 : ค่าไฟฟ้ า
000499 : งบลงทุนปี เดียว (จบ)
000104 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณู ปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
000119 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บาบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณู ปการ ตาบลท่าสุด
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
000121 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณู ปการ ตาบลท่าสุด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
000132 : งบลงทุนปี เดียว (จบ)
000159 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา้ โขง
พร้อมระบบสาธารณู ปการ ตาบลท่าสุด อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
000099 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั พื้นฐานเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู ท้ างด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ศี กั ยภาพตามสาขาการวิจยั
000100 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
000001 : เงินอุดหนุนสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
000050 : เงินอุดหนุน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
000003 : เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
000009 : จัดศึกษาอบรม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
000005 : ค่าเช่าทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
000162 : โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชนั้ นาในเอเชีย
000315 : โครงการศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะผูส้ ู งอายุแบบครบวงจรและบริบาลผูป้ ่ วยระยะท้าย ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
84,995,800
11,590,300
10,731,800
15,829,400
29,102,800
92,196,800
41,942,100
136,882,600
15,750,000
2,000,000
4,000,000
62,910,700
24,877,700
38,033,000
274,670,800
274,670,800
9,000,000
9,000,000
15,000,000
15,000,000
42,156,208,400
68,229,000
98,973,200

000316 : ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณู ปโภค
000317 : ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk)
000445 : โครงการศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะผูส้ ู งอายุแบบครบวงจรและบริบาลผูป้ ่ วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

272,628,700
70,447,400
36,378,400

000460 : โครงการอาคารปรีคลินกิ และศูนย์วจิ ยั สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
000482 : ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
000850 : อุดหนุนจากเงินรายได้ทเ่ี ป็ นค่าใช้จ่ายบุคลากร
000851 : อุดหนุนจากเงินรายได้ทเ่ี ป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

168,804,000
47,250,000
6,337,163,200
31,170,084,700
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000852 : อุดหนุนจากเงินรายได้ทเ่ี ป็ นรายจ่ายลงทุน
000853 : อุดหนุนจากเงินรายได้ทเ่ี ป็ นรายจ่ายโครงการเงินอุดหนุน
000854 : อุดหนุนจากเงินรายได้ทเ่ี ป็ นรายจ่ายอื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
000052 : เงินอุดหนุนทัวไป
่
000169 : ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยบูรพา
000001 : อัตราเดิม
000004 : กลุม่ อาคารคณะศึกษาศาสตร์
000047 : อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
000053 : อาคารวิจยั ทางการแพทย์
000134 : กลุม่ อาคารทีพ่ กั บุคลากรและนิสติ พร้อมระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
000135 : ระบบประจาอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
000002 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
000055 : กลุม่ อาคารเรียนและอาคารปฏิบตั กิ ารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง
000082 : ต่อเติมศูนย์ปฏิบตั กิ ารดนตรีและหอศิลปะการแสดง ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
000068 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน
000069 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000070 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพือ่ การวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
000080 : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั และการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000312 : เงินรายได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
000244 : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ขนาด 14 ชัน้ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
000094 : อุดหนุนเงินรายได้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
000001 : อัตราเดิม
000001 : ค่าไฟฟ้ า
000020 : อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ ารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000045 : อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชนั้ สู ง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000003 : เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิก
000027 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
000028 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ
000087 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา
000001 : วัสดุการศึกษา

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
882,372,300
2,538,511,100
465,366,400
492,443,100
458,666,500
33,776,600
2,211,593,900
799,209,700
175,901,400
41,871,700
104,874,000
63,541,300
17,979,800
1,008,216,000
354,431,700
14,096,400
10,335,300
323,950,000
1,650,000
4,400,000
4,800,057,300
144,264,000
4,655,793,300
9,361,736,700
29,490,000
9,332,246,700
818,406,800
272,572,700
65,000,000
24,581,000
14,571,600
54,489,100
4,406,500
97,969,400
284,816,500
239,175,799
190,000,000
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000094 : กลุม่ อาคารทีพ่ กั บุคลากร ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
000005 : เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
000007 : เงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
001310 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
000004 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000002 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000004 : วัสดุการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
000001 : อัตราเดิม
000002 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000010 : อุดหนุนรายการค่าตอนแทนอื่น ๆ
000002 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000007 : รายการค่าใช้สอยอื่น ๆ
000002 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : ค่าวัสดุการศึกษา
000012 : รายการค่าวัสดุอ่นื ๆ
000791 : ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
000003 : ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
000004 : ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
000015 : อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ าร คณะวิทยาศาสตร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
000070 : ก่อสร้างหอประชุมอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
000076 : ค่าก่อสร้างสิง่ ก่อสร้างและค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง
000091 : เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
000124 : อุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
000178 : อุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000006 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000003 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุการศึกษา
000002 : วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
000003 : วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
000005 : วัสดุสานักงาน
001193 : งบลงทุนปี เดียว (จบ)
000004 : อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา
000008 : อาคารปฏิบตั กิ ารรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
000009 : อาคารปฏิบตั กิ ารรวมวิทยาศาสตร์

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
24,375,999
6,000,000
6,000,000
12,799,800
22,543,600
16,543,600
3,000,000
3,000,000
6,080,103,300
801,315,500
13,300
354,025,000
125,101,000
276,126,800
470,158,300
72,092,900
1,010,722,800
234,282,200
14,800,000
59,717,200
103,498,000
16,250,000
536,135,700
1,523,300
755,364,400
1,248,976,900
5,172,355,100
819,000,600
296,219,000
528,457,400
388,999,100
364,855,300
20,459,700
136,404,000
97,000
50,867,100
168,700,000
159,275,600
79,840,000
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000011 : อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
000012 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
000022 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารพื้นฐานและเทคโนโลยี ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
000024 : อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารคลีนคิ ศึกษาทางสัตวแพทย์ ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
000098 : งบลงทุนปี เดียว (จบ)
000131 : เงินอุดหนุนเงินรายได้
000001 : รายจ่ายอื่นจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
000004 : ก่อสร้างอุทยานเรียนรูป้ ๋ วย 100 ปี มธ.ศูนย์รงั สิต ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
000005 : ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ระยะที่ 2 มธ.ศูนย์รงั สิต ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
000006 : ก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มธ.ศูนย์รงั สิต ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
000013 : ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมพร้อมครุภณั ฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์พทั ยา ตาบลโป่ ง
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
000296 : เงินนอกงบประมาณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
000009 : อัตราเดิม
000002 : วัสดุการศึกษา
000006 : อาคารเรียนปฏิบตั กิ ารเอนกประสงค์ ตาบลสบตุย๋ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
000007 : อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบตั กิ ารบริการการบิน ตาบลสบตุย๋ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
000022 : ค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000008 : ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
000001 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000003 : ค่าไฟฟ้ า
000001 : วัสดุการศึกษา
000002 : วัสดุสานักงาน
000003 : วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
000010 : อาคารหอพักนิสติ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน
000046 : เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ
000001 : ค่าใช้จ่ายเพือ่ การศึกษาอื่นๆ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
000001 : อัตราเดิม
000001 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
000008 : วัสดุการศึกษา
000003 : อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
000005 : อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
000015 : เงินอุดหนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
186,200,000
109,316,000
111,876,000
121,600,100
260,980,200
723,089,500
646,118,500
3,738,205,600
81,863,500
132,873,700
44,995,000
134,827,400
3,343,646,000
390,639,200
217,803,000
141,567,000
9,513,800
10,321,600
11,433,800
3,450,669,450
346,404,200
540,901,600
319,196,200
109,878,600
87,905,200
1,622,300
936,422,700
9,994,950
887,203,900
211,139,800
894,319,060
193,874,000
2,070,000
589,454,100
21,364,560
5,987,400
17,848,800
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000016 : เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สงั คม
000021 : เงินอุดหนุนโครงการวิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
000002 : ค่าจ้างเหมาบริการ
000194 : เงินอุดหนุนการปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
000253 : อุดหนุนเงินนอกงบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
000001 : อาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภณั ฑ์ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
000056 : เงินอุดหนุนอื่น
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3980:ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข
005839 : อาคารทีท่ าการสภาวิชาชีพ เป็ นอาคาร คสล. 14 ชัน้ พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 26,030 ตารางเมตร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กรมการแพทย์
001967 : ครุภณั ฑ์การแพทย์อ่นื
002848 : เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาทีส่ ามารถใช้เทคนิคการฉายแบบรังสีศลั ยกรรม
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
003077 : เครื่องฉายรังสีศลั ยกรรม พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา และระบบติดตามรอยโรค สาหรับการฉายรังสีรกั ษา
ด้วยวิธีรงั สีศลั ยกรรม แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
000123 : อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถพี ร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสาหรับผูป้ ่ วยนอกชัว่ คราว
000124 : อาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อทอน แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
กรมสุขภาพจิต
000007 : วัสดุเวชภัณฑ์
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
000025 : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
000007 : เงินอุดหนุนค่าสาธารณู ปโภค
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
000004 : ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อุบตั เิ หตุและโรคหัวใจ 10 ชัน้ พื้นทีใ่ ช้สอยประมาณ 19,162 ตารางเมตร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
000001 : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
หน่ วยงานของรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า
000036 : เงินอุดหนุนกองทุนเพือ่ การพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
หน่ วยงานของศาล
สานักงานศาลยุตธิ รรม
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
20,641,200
43,079,000
3,748,021,900
146,031,200
2,357,661,500
1,244,329,200
319,279,400
17,885,555
301,393,845
9,157,736,400
42,930,800
1,558,000
41,372,800

7,000,000,000
6,560,710,000
72,000,000

69,000,000
232,000,000
66,290,000
1,896,204,100
1,896,204,100
85,000,000
65,000,000
20,000,000
48,601,500
48,601,500
85,000,000
85,000,000
29,270,000
29,270,000
29,270,000
808,906,200
808,906,200
316,022,100
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000006 : ค่าสาธารณู ปโภคอื่น ๆ
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
000001 : ค่าจ้างรายเดือน
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการบินพลเรือน
000026 : ครุภณั ฑ์การศึกษาอื่น
000020 : เงินเดือนครูช่าง
000026 : ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
000008 : รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ
000009 : ค่าตอบแทนพิเศษประจาอัตรา
000012 : เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
000013 : ค่ารักษาพยาบาล
000014 : เงินช่วยเหลือบุตร
000015 : เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
000023 : ค่าใช้สอยอื่น ๆ
000025 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสู ตรและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
000031 : ค่าเช่าพื้นทีศ่ ูนย์ฝึกการบินหัวหินจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
000007 : ค่าสาธารณู ปโภค
000011 : วัสดุการศึกษา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
000365 : ค่าจ้างทีป่ รึกษาวิศวกรอิสระ (ICE)
000673 : ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
000829 : ค่าก่อสร้าง
000941 : ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงาน
000964 : สัญญาที่ 1 งานโยธา
000965 : สัญญาที่ 2 งานระบบไฟฟ้ าและเครื่องกล
000974 : สัญญาที่ 1 งานโยธาสาหรับช่วงบางซื่อ - หัวลาโพง - มักกะสัน
000975 : สัญญาที่ 2 งานโยธาสาหรับช่วงมักกะสัน - หัวหมาก
000976 : สัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้ าและเครื่องกล รวมจัดหาตูร้ ถไฟฟ้ า
000984 : สัญญาที่ 1 งานโยธาและระบบราง
001575 : สัญญาที่ 2 งานโยธา จังหวัดนครราชสีมา
001576 : สัญญาที่ 3 งานโยธา จังหวัดนครราชสีมา
001577 : สัญญาที่ 4 งานโยธา จังหวัดนครราชสีมา
001578 : งานระบบไฟฟ้ าและเครื่องกล รวมจัดหาตูร้ ถไฟฟ้ า จังหวัดนครราชสีมา
001580 : สัญญาที่ 2 งานระบบไฟฟ้ าและเครื่องกล รวมจัดหาตูร้ ถไฟฟ้ า
001589 : งานโยธา จังหวัดชลบุรี
001590 : งานระบบรถไฟฟ้ า เครื่องกล และอาณัตสิ ญั ญาณ จังหวัดชลบุรี

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
492,884,100
173,222,500
173,222,500
143,222,500
30,000,000
245,901,950,420
338,317,070
14,036,670
73,582,500
3,071,600
49,232,000
12,408,000
14,012,000
3,500,000
150,000
620,000
126,075,400
1,909,500
1,264,400
9,416,000
29,039,000
157,436,970,000
380,860,000
491,690,000
30,706,030,000
926,860,000
3,937,060,000
678,810,000
4,350,710,000
1,950,780,000
4,053,280,000
1,344,950,000
434,000,000
23,454,000,000
25,515,600,000
7,701,600,000
2,987,490,000
16,565,230,000
7,293,820,000
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001591 : ค่าตูร้ ถไฟฟ้ า จังหวัดชลบุรี
001592 : ค่าทีป่ รึกษาบริหารโครงการ (PMC) จังหวัดชลบุรี
001593 : ค่าทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) จังหวัดชลบุรี
001594 : ค่าทีป่ รึกษาเพือ่ หาเอกชนเข้าร่วมลงทุนงานตัวรถและ E&M จังหวัดชลบุรี
001692 : ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์
001693 : ค่าก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์
001695 : ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา
001696 : ค่าก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา
001702 : ค่าทีป่ รึกษาบริหารโครงการ (PMC) กรุงเทพมหานคร
001703 : ค่าทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) กรุงเทพมหานคร
001704 : ค่าทีป่ รึกษาเพือ่ หาเอกชนเข้าร่วมลงทุนงานตัวรถและ E&M กรุงเทพมหานคร
001705 : ค่าก่อสร้างงานโยธา กรุงเทพมหานคร
001706 : งานระบบรถไฟฟ้ า เครื่องกล และอาณัตสิ ญั ญาณ กรุงเทพมหานคร
001707 : ค่าเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด จังหวัดชลบุรี
001708 : ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% จังหวัดชลบุรี
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
000102 : ค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ
000104 : ค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ าสายสีนา้ เงินช่วงหัวลาโพง-บางแค
000109 : ค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
000111 : ค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
000113 : ค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒั นธรรม-มีนบุรี
000115 : ค่าก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
000022 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
000005 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ค่าใช้สอย)
000027 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ค่าใช้สอย)
000021 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ค่าวัสดุ)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
000801 : ครุภณั ฑ์สานักงาน
000001 : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
000088 : เงินรายได้
องค์การจัดการน้ าเสีย
000089 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบาบัดนา้ เสีย
การประปาส่วนภูมิภาค
000683 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
000686 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากาฬสินธุ ์ (ยางตลาด) (กมลาไสย) อาเภอเมือง-ยางตลาด-กมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ ์
000722 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
1,782,000,000
106,920,000
427,380,000
20,000,000
59,720,000
2,454,650,000
782,600,000
3,303,730,000
65,100,000
218,400,000
20,000,000
9,524,650,000
3,500,000,000
444,480,000
1,954,570,000
46,496,637,000
158,718,000
10,265,835,000
5,864,838,000
7,733,080,000
14,575,247,000
7,676,880,000
222,039,000
168,569,800
136,629,500
3,000,000
28,940,300
30,000,000
15,000,000
15,000,000
34,794,300
34,794,300
43,000,000
43,000,000
1,322,180,250
29,519,750
20,619,800
8,293,800
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000749 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาอุตรดิตถ์-(ตรอน) อาเภอเมือง - ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
000831 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
000838 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขามุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
000847 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
000853 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
000967 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาหนองคาย อาเภอเมือง - สระใคร จังหวัดหนองคาย
000977 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อาเภอเมือง-ท่ามะกา-ท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
000982 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาชัยภูม-ิ (บ้านเขว้า) อ.เมืองชัยภูม-ิ บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
000985 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากันตัง (ควนกุน) อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
000987 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาภูเขียว (โอโล) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
000988 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากบินทร์บรุ ี (อบต.หนองกี่)
อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
000990 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาชุมแพ (อบต.ห้วยยาง)
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
001002 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากาญจนบุรี อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
001003 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขานครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
001569 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนา้ กปภ.สาขาโนนสู ง อาเภอโนนสู ง จังหวัดนครราชสีมา
001570 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนา้ กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
001571 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนา้ กปภ.สาขาเมืองพล อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
001572 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนา้ กปภ.สาขาปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
001573 : ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนา้ กปภ.สาขาฝาง (น.แม่อาย) อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
002104 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาศรีสะเกษ-(อุทมุ พรพิสยั )-(ทุง่ ไชย)-(ห้วยทับทัน)
อาเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทมุ พรพิสยั - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
002106 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาตะกัว่ ป่ า อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
002107 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขากันตัง-(สิเกา-ปากเมง) อาเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง
002108 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพังงา-(ทับปุด) อาเภอเมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา
002109 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาขาณุวรลักษบุรี อาเภอขาณุวรลักษบุรี - คลองขลุง
จังหวัดกาแพงเพชร
002110 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุร-ี พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
002111 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อาเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง
จังหวัดระยอง
002112 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC)
อาเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
002323 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเวียงเชียงของ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
9,910,600
77,855,400
29,431,900
22,984,100
55,353,900
35,574,500
75,459,300
52,704,000
12,250,000
7,653,800
41,789,500
18,104,500
28,879,100
7,709,700
21,050,000
7,500,000
39,150,000
15,500,000
6,476,000
25,723,200
6,367,000
15,672,700
10,210,900
9,408,600
145,913,800
76,500,000
85,081,800
3,259,900

64
กระทรวง - กรม - รายการ
002349 : โครงการปรับปรุงท่อส่งนา้ ถนนลพบุรรี าเมศวร์ จาก คลอง ร. 1 ถึง กม. 5+650 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
002404 : โครงการก่อสร้างระบบผลิตนา้ ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.พร้อมปรับปรุงโรงสูบนา้ แรงตา่ และก่อสร้างถังนา้ ใสขนาด
10,000 ลบ.ม. สถานีผลิตนา้ เขาเสวยราชย์ ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
002407 : โครงการวางท่อส่งนา้ จากสถานีผลิตนา้ นายางถึงสถานีจ่ายนา้ สามพระยา อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
002454 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลาภู อาเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ-หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อาเภอเมืองหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย อาเภอเมือง-โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
002516 : โครงการก่อสร้างโรงกรองนา้ ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังนา้ ใส 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม.
สถานีจ่ายนา้ ห้วยมงคล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
002521 : โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายนา้ บริเวณพื้นทีช่ ุมชนเขาตะเกียบ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
002525 : โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายนา้ บริเวณ ชุมชนสมอพงษ์ และชุมชนบ้านบ่อฝ้ าย อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
002553 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิ าคสาขานราธิวาส อาเภอเมือง - อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส
000017 : ชาระคืนต้นเงินกูแ้ ละค่าดอกเบี้ยเงินกู ้
การเคหะแห่งชาติ
000073 : อุดหนุนเป็ นค่าดาเนินการจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการสาหรับชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
องค์การสวนสัตว์
000001 : อัตราเดิม
000016 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด
000024 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรกั ษ์แพนด้า
000165 : ค่าใช้จ่ายดาเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรนิ ทร์
000251 : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี
000275 : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น
000333 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
000334 : ค่าใช้จ่ายในการนานักเรียนเข้าเรียนรูใ้ นสวนสัตว์
000358 : ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
000001 : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสานักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
000110 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)
000116 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโรงการรับจานาผลผลิตการเกษตร ปี การผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)
000117 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)
000118 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)
000165 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และปี 2555
(แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
000166 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
000167 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
000168 : ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจานาผลผลิตการเกษตร ปี 2551/52 (แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
000009 : โครงการ Flood2011 (มาตรการสินเชื่อเพือ่ ช่วยเหลือ SMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 โดยรัฐบาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคา้ ประกัน)

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
11,509,200
11,700,000
11,700,000
108,000,000
3,903,300
2,025,000
1,080,000
10,138,600
160,216,600
5,800,000,000
5,800,000,000
657,747,200
231,498,200
155,392,900
42,824,900
4,721,500
40,000,000
54,835,000
5,000,000
51,389,900
72,084,800
31,376,052,700
14,837,200
3,303,375,000
1,019,875,000
3,122,519,000
2,377,195,700
7,258,877,700
7,707,875,000
5,546,790,000
1,024,708,100
2,197,682,100
120,668,200
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000010 : โครงการ PGS ระยะที่ 4 (โครงการคา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4
โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการคา้ ประกัน)
000011 : โครงการ PGS New/Start-up SMEs (โครงการคา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme
ส000012
าหรับผูป:้ ระกอบการใหม่
โดยรัฐบาลชดเชยค่
าธรรมเนี
ยมและความเสี
ยหายจากการค
า้ ประกั
น)
โครงการ Productivity
: PIL (โครงการค
า้ ประกั
นสินเชื่อ SMEs
เพือ่ พัฒนาผลิ
ตภาพการผลิ
ต Productivity
Improvement Loan โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมคา้ ประกัน)
000013 : โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 (โครงการคา้ ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme
ระยะที
2556-2558
ฐบาลชดเชยค่าระยะที
ธรรมเนี่ 1ยมและความเสี
ยหายจากการค
น)
000014่ 5: ปีโครงการ
Microโดยรั
Entrepreneurs
(โครงการคา้ ประกั
นสินเชื่อเพืาอ้่ ประกั
ผูป้ ระกอบการ
Micro Entrepreneurs
ระยะที่ 1 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการคา้ ประกัน)
000015 : โครงการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (โครงการคา้ ประกันสินเชื่อเพือ่ ผูป้ ระกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการคา้ ประกัน)
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
000764 : กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
000001 : การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ตอบสนองภาคการผลิต (Super Clusters)
000002 : ทุนวิจยั ประยุกต์ ทุนวิจยั ท้องถิน่ ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ ช้
000006 : การสร้างผลงานวิจยั และนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
000001 : ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน พัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME
000021 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนข้อมูลสาหรับการประกอบธุรกิจของ SME
000031 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาคส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
000109 : ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
กองทุนจัดรูปที่ดิน
000110 : กองทุนจัดรูปทีด่ นิ
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
000002 : อัตราเดิม
000002 : อัตราเดิม (ค่าจ้างรายเดือน)
000002 : เงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษของผูป้ ฎิบตั งิ านด้านการสาธารณสุข
000003 : ค่าอยูเ่ วรและล่วงเวลา
000004 : เงินประจาตาแหน่ง
000006 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ าน
000012 : เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะและวิชาการ
000004 : ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ / สิง่ ก่อสร้าง

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
116,291,500
33,613,100
143,926,800
1,774,348,400
7,991,700
842,400
698,533,263
698,533,263
349,733,200
349,733,200
125,000,063
100,000,000
63
25,000,000
212,000,000
81,240,100
48,894,000
81,865,900
1,800,000
1,800,000
10,000,000
10,000,000
14,007,540,600
14,007,540,600
37,400,000
173,660,700
7,200,000
503,557,400
47,137,000
433,793,300
480,000
223,060,000
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000007 : ค่ารับรองและพิธีการ
000008 : ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล
000011 : ค่าเบี้ยประกัน
000012 : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
000001 : ค่าสาธารณู ปโภค
000004 : วัสดุสานักงาน
000005 : วัสดุคอมพิวเตอร์
000006 : วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
000007 : วัสดุงานบ้านงานครัว
000008 : วัสดุก่อสร้าง
000009 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
000010 : วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
000011 : วัสดุเครื่องแต่งกาย
000012 : วัสดุอาหาร
000013 : วัสดุอ่นื
000015 : วัสดุการเกษตร
000016 : วัสดุการศึกษา
000018 : วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
000008 : ครุภณั ฑ์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
000013 : ค่าใช้จ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณั ฑ์
000005 : ค่าใช้จ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
000013 : สิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
000081 : ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000097 : ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 1
000103 : ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000110 : ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
000112 : ค่าก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล (หลังใหม่) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
000119 : ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2
ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
000130 : ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล(หลังใหม่) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
000131 : ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
000132 : ค่าควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
000143 : ค่าโครงการจัดตัง้ ศูนย์รกั ษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
000144 : ค่าควบคุมงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์รกั ษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
000197 : ค่าปรับปรุงระบบ Fire Safety ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
20,893,300
5,550,000
12,039,500
2,057,427,900
384,568,100
393,205,600
61,760,300
10,230,900
46,599,100
8,795,400
173,236,700
5,357,096,200
24,549,800
194,889,000
97,779,600
9,190,000
1,420,800
627,100
737,464,400
13,460,700
370,339,000
174,996,700
125,200,000
86,411,000
2,813,000
144,770,000
35,800,000
327,250,000
970,000
11,600,000
249,000
81,990,000
138,000
3,028,000
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000198 : ค่าปรับปรุงเขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ และปรับภูมทิ ศั น์บริเวณชายหาด ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
000199 : ค่าควบคุมงานปรับปรุงเขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ และปรับภูมทิ ศั น์บริเวณชายหาด ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
000023 : เงินอุดหนุนอื่น
000001 : เงินรายจ่ายอื่น

หน่ วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
18,094,600
321,700

116,949,200
1,469,547,600

