
 
พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปีที่  ๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ นายก รั ฐมนต รีและ รั ฐมนต รีว่ าการกระทรวงการคลั ง รั กษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๖. สํานักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม ๒,๖๐๐,๔๕๓,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๑,๔๖๑,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๑,๑๓๘,๕๔๗,๑๐๐ บาท 
๗. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา รวม ๑๑๒,๔๘๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕๘,๐๐๓,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาและการเรียนรู้  ๕๔,๔๘๕,๔๐๐ บาท 
๘. สํานักงานคณะกรรมการ 
 นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
 ภาคตะวันออก  รวม ๘๒,๕๗๗,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างความสามารถ 
  ในการแข่งขัน  ๘๒,๕๗๗,๗๐๐ บาท 
๙. สํานักงานส่งเสริม 
 วิสาหกิจเพื่อสังคม รวม ๖,๙๖๗,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
  ด้านการสร้างโอกาส 
  และความเสมอภาคทางสังคม  ๕,๐๘๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
  และวัฒนธรรม  ๒๐๑,๑๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
  เสริมสร้างพลังทางสังคม  ๑,๖๘๓,๕๐๐ บาท 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ๑๘,๖๔๑,๒๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงาน 
   ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑๒,๗๕๔,๘๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมการแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์ทางเลือก  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมสนับสนุน 
   บริการสุขภาพ  ๓,๐๘๙,๖๐๐ บาท 
  (ค) กรมอนามัย  ๔,๒๕๒,๖๐๐ บาท 
  (ง) สถาบันการแพทย์ 
   ฉุกเฉินแห่งชาติ  ๒,๗๑๒,๖๐๐ บาท 
 (๑๑) รัฐวิสาหกิจ  รวม ๑,๗๗๒,๔๔๗,๓๐๐ บาท คือ 
  (ก) การกีฬา 
   แห่งประเทศไทย  ๑๘๓,๖๔๐,๕๐๐ บาท 
  (ข) การท่องเที่ยว 
   แห่งประเทศไทย  ๑,๕๗๘,๗๐๖,๘๐๐ บาท 
  (ค) องค์การ 
   สวนพฤกษศาสตร์  ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวด  ๕ 
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

 
 

มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ให้ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๗๖๘,๑๐๘,๕๒๕,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๖,๙๒๒,๐๔๘,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ๒๔๑,๗๐๒,๘๐๐ บาท 

้หนา   ๒๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๓) สํานักงานคณะกรรมการ 
  พิเศษเพื่อประสานงาน 
  โครงการอันเนื่องมาจาก 
  พระราชดําริ   ๘๔,๓๙๔,๔๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ๘๒,๕๘๔,๖๘๑,๗๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานป้องกัน 
  และปราบปรามการฟอกเงิน  ๒๙๖,๓๙๒,๔๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ๑,๖๑๖,๒๐๓,๙๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงาน 
  ราชบัณฑิตยสภา  ๘๘,๐๗๔,๙๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงานคณะกรรมการ 
  นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
  ภาคตะวันออก  ๒๐๒,๖๔๘,๘๐๐ บาท 
 (๙) สํานักงานส่งเสริม 
  วิสาหกิจเพื่อสังคม  ๖,๗๒๒,๖๐๐ บาท 
๒๒. รัฐวิสาหกิจ   รวม ๒,๕๘๗,๗๙๐,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย  ๒๘๓,๔๓๗,๓๐๐ บาท 
 (๒) การท่องเที่ยว 
  แห่งประเทศไทย  ๙๕๙,๐๔๑,๖๐๐ บาท 
 (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย  ๓๒๒,๙๗๙,๓๐๐ บาท 
 (๔) สถาบันการบินพลเรือน  ๘๓,๖๗๓,๘๐๐ บาท 
 (๕) สถาบันวิจัย 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  แห่งประเทศไทย  ๔๓๙,๒๔๔,๙๐๐ บาท 
 (๖) องค์การจัดการน้ําเสีย  ๖๐,๐๐๓,๒๐๐ บาท 
 (๗) องค์การตลาด 
  เพื่อเกษตรกร   ๑๖,๘๘๓,๗๐๐ บาท 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 (๒๕) สํานักงานคณะกรรมการ 
  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  แห่งชาติ  สําหรับกองทุน 
  ป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวด  ๗ 
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  ให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๓๐๖,๖๑๗,๙๖๓,๒๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. กระทรวงการคลัง  รวม ๒๖๑,๗๕๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานบริหาร 
  หนี้สาธารณะ   ๒๖๑,๗๕๖,๔๒๖,๓๐๐ บาท 
๒. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานคณะกรรมการ 
  อ้อยและน้ําตาลทราย  ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. รัฐวิสาหกิจ   รวม ๔๔,๕๑๑,๕๓๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) การเคหะแห่งชาติ  ๘๕,๕๕๓,๖๐๐ บาท 
 (๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
  แห่งประเทศไทย  ๗,๑๔๙,๘๓๕,๓๐๐ บาท 
 (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย  ๘,๓๑๘,๑๗๘,๘๐๐ บาท 
 (๔) ธนาคารเพื่อการเกษตร 
  และสหกรณ์การเกษตร  ๒๖,๖๔๙,๔๐๔,๘๐๐ บาท 
 (๕) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ๒,๓๐๘,๕๖๔,๔๐๐ บาท 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 
  

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี   คือ  เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณได้มี 
กรอบวงเงินงบประมาณสําหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕


