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๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๒๒,๑๐๖,๕๕๕,๐๐๐ บาท ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้แก่ งบกลาง หน่วยงานของรัฐสภา และกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน ตามที่กําหนดในมาตรา ๕

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(ก) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) กรมประชาสัมพันธ์
(ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(๓) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(๔) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(๕) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(ก) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(๖) สํานักงบประมาณ
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๗) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(ก) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(๘) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๙) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม
รวม

๘๔๘,๗๘๐,๑๐๐ บาท
๔๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘๗,๒๕๒,๐๐๐ บาท

รวม

๑๘๗,๒๕๒,๐๐๐ บาท
๑,๑๕๓,๕๐๐ บาท

รวม

๑,๑๕๓,๕๐๐ บาท
๖,๓๑๕,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๓๑๕,๐๐๐ บาท
๒๙,๒๘๖,๐๐๐ บาท

รวม

๒๙,๒๘๖,๐๐๐ บาท
๑๗,๓๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๑๗,๓๗๘,๒๐๐ บาท
๑,๗๓๕,๖๐๐ บาท

รวม

๑,๗๓๕,๖๐๐ บาท
๑๕๘,๗๐๐ บาท

รวม

๑๕๘,๗๐๐ บาท
๒๐,๒๗๘,๐๐๐ บาท
๒๐,๒๗๘,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๘๗๕,๙๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก
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(ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ก) แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม
(๑๒) กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(ก) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(๑๓) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒. กระทรวงกลาโหม
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ก) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
(๒) กรมราชองครักษ์
(ก) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
(๓) กองบัญชาการกองทัพไทย
(ก) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
(๔) กองทัพบก
(ก) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
(ข) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕) กองทัพเรือ
(ก) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
(๖) กองทัพอากาศ
(ก) แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวม

๑,๘๗๕,๙๐๐ บาท
๑๓,๘๐๒,๖๐๐ บาท
๑๓,๘๐๒,๖๐๐ บาท

รวม

๑๖๐,๔๐๐ บาท
๑๖๐,๔๐๐ บาท

รวม

รวม
รวม
รวม

รวม
รวม

รวม
รวม

๑๒๕,๓๘๔,๒๐๐ บาท
๑๒๕,๓๘๔,๒๐๐
๓๓,๑๘๕,๙๐๐
๑๑,๖๔๖,๙๐๐
๑๑,๖๔๖,๙๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๙๐๐,๐๐๐
๓,๐๘๔,๖๐๐
๓,๐๘๔,๖๐๐
๖,๘๑๙,๓๐๐
๖,๖๔๗,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๗๑,๔๐๐
๒,๖๗๒,๑๐๐
๒,๖๗๒,๑๐๐
๗,๐๖๓,๐๐๐
๗,๐๖๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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๓. กระทรวงการคลัง
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๒) กรมบัญชีกลาง
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๓) กรมศุลกากร
(ก) แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ข) แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ค) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๔) กรมสรรพากร
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๕) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(๖) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
(ข) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
(๗) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความยั่งยืน
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(ก) แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม ๒,๒๒๔,๙๗๙,๙๐๐ บาท
รวม ๒๓๐,๒๖๖,๖๐๐ บาท

รวม

รวม

๒๓๐,๒๖๖,๖๐๐ บาท
๓๐,๐๓๘,๕๐๐ บาท
๓๐,๐๓๘,๕๐๐ บาท
๓๔๕,๖๔๑,๔๐๐ บาท
๓๔๓,๑๕๗,๒๐๐ บาท
๑,๐๖๖,๕๐๐ บาท

รวม

๑,๔๑๗,๗๐๐ บาท
๓,๐๙๗,๕๐๐ บาท

รวม

๓,๐๙๗,๕๐๐ บาท
๗,๕๓๔,๔๐๐ บาท

๗,๕๓๔,๔๐๐ บาท
รวม ๑,๖๐๗,๘๐๙,๐๐๐ บาท
๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท
๑,๖๐๖,๖๑๐,๐๐๐ บาท
รวม
๕๙๒,๕๐๐ บาท

รวม
รวม

๕๙๒,๕๐๐ บาท
๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
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๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ
(ข) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
(๒) กรมพลศึกษา
(ก) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
(๓) กรมการท่องเที่ยว
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ
(๔) สถาบันการพลศึกษา
(ก) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
(ข) แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
(๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ก) แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต
(ข) แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
(๓) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(ก) แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม
รวม

๖๗๒,๙๓๓,๐๐๐ บาท
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔๘๖,๑๐๐ บาท

รวม

๓,๑๑๓,๙๐๐ บาท
๒๒๕,๔๔๖,๕๐๐ บาท

รวม

๒๒๕,๔๔๖,๕๐๐ บาท
๔๐๔,๓๐๒,๙๐๐ บาท

รวม

๔๐๔,๓๐๒,๙๐๐ บาท
๓๙,๕๘๓,๖๐๐ บาท

รวม

๓๙,๕๘๓,๖๐๐ บาท
๓๕๒,๐๒๗,๙๐๐ บาท

รวม

๕,๙๓๔,๓๐๐ บาท
๒๔๘,๖๐๐ บาท

รวม

๕,๖๘๕,๗๐๐ บาท
๓๔๐,๓๒๘,๔๐๐ บาท
๓๓๑,๕๐๒,๔๐๐ บาท

รวม

๘,๘๒๖,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๖,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๖,๐๐๐ บาท
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(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(ก) แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
(๕) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ก) แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(๒) กรมการข้าว
(ก) แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
(ข) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(ค) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(๓) กรมชลประทาน
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(๔) กรมประมง
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข) แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ค) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๒๗๓,๐๐๐ บาท

รวม

๒๗๓,๐๐๐ บาท
๓,๔๘๖,๒๐๐ บาท

รวม
รวม

๓,๔๘๖,๒๐๐ บาท
๗๘๑,๘๒๗,๐๐๐ บาท
๑๕๓,๓๐๐ บาท

รวม

๑๕๓,๓๐๐ บาท
๓,๖๕๖,๘๐๐ บาท
๒,๐๗๖,๒๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๕๗๐,๕๐๐
๑๐,๑๐๐
๕๙๘,๖๙๓,๐๐๐
๕๙๘,๖๙๓,๐๐๐
๓๘,๘๕๕,๖๐๐
๒๖,๕๐๑,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๗๔๙,๔๐๐ บาท

๕๔๖,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

(๕)

(๖)
(๗)

(๘)

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
(จ) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
กรมปศุสัตว์
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(ค) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(ง) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
(จ) แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กรมพัฒนาที่ดิน
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ข) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กรมวิชาการเกษตร
(ก) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๕,๔๕๑,๐๐๐ บาท

รวม

๖๐๗,๕๐๐ บาท
๖,๓๖๑,๓๐๐ บาท
๑๐๓,๕๐๐ บาท
๑,๗๕๓,๖๐๐ บาท

๒,๗๙๑,๒๐๐ บาท
๑,๒๒๓,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

รวม

๔๙๐,๐๐๐
๘,๗๗๕,๙๐๐
๘,๗๗๕,๙๐๐
๖๖,๒๒๖,๗๐๐
๖๔,๕๑๕,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๗๑๑,๑๐๐ บาท
๙,๖๘๗,๒๐๐ บาท

๓,๑๗๔,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
(ค) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(๙) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(๑๐) กรมหม่อนไหม
(ก) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(๑๑) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ค) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(ง) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
(จ) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวม

รวม

๓,๓๐๒,๑๐๐
๓,๒๑๐,๖๐๐
๔๘๕,๙๐๐
๑๑๙,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๖๖,๘๐๐ บาท
๑,๐๐๓,๑๐๐ บาท
๑๕๔,๖๐๐ บาท

รวม

๘๔๘,๕๐๐
๔๗,๔๖๒,๓๐๐
๑,๓๒๕,๖๐๐
๑๔,๑๖๘,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๕,๓๑๘,๗๐๐ บาท
๑๓,๙๑๕,๑๐๐ บาท

๒,๗๓๔,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๒) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ก) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
๘. กระทรวงคมนาคม
(๑) กรมเจ้าท่า
(ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๒) กรมท่าอากาศยาน
(ก) แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ข) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๓) กรมทางหลวง
(ก) แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ข) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(ค) แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ง) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๔) กรมทางหลวงชนบท
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ
(ข) แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ค) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(ง) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๔๖๕,๙๐๐ บาท

๔๖๕,๙๐๐ บาท
รวม ๒,๕๙๔,๙๐๙,๘๐๐ บาท
รวม
๘๐,๒๑๔,๔๐๐ บาท

รวม

๘๐,๒๑๔,๔๐๐ บาท
๔๗,๔๓๘,๓๐๐ บาท
๒๕,๗๒๘,๐๐๐ บาท

๒๑,๗๑๐,๓๐๐ บาท
รวม ๑,๓๓๕,๙๙๑,๑๐๐ บาท
๒๗๑,๓๔๒,๐๐๐ บาท
๑๓๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท
๖๗,๘๓๕,๐๐๐ บาท
๘๖๕,๕๖๗,๑๐๐ บาท
รวม ๑,๑๑๓,๘๒๖,๐๐๐ บาท
๗,๗๓๓,๓๐๐ บาท
๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท
๒๗๙,๑๗๘,๐๐๐ บาท
๗,๐๑๓,๔๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(จ) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๕) สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(๒) กรมควบคุมมลพิษ
(ก) แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ข) แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ก) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(๔) กรมทรัพยากรธรณี
(ก) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(ค) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
(๕) กรมทรัพยากรน้ํา
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวม

๘๑๗,๕๓๑,๓๐๐ บาท
๑๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท

๑๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒,๘๐๐,๘๕๓,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

๒๑,๖๗๓,๔๐๐ บาท
๒๑,๖๗๓,๔๐๐ บาท
๖,๐๗๔,๖๐๐ บาท

รวม

๗๐๔,๒๐๐ บาท
๕,๓๗๐,๔๐๐ บาท
๓๒,๓๘๔,๐๐๐ บาท
๑,๐๔๘,๕๐๐ บาท

รวม

๓๑,๓๓๕,๕๐๐ บาท
๑,๗๐๘,๖๐๐ บาท
๖๒๙,๖๐๐ บาท

๙๔๑,๐๐๐
๑๓๘,๐๐๐
รวม ๑,๑๑๗,๐๘๗,๘๐๐
๑,๑๑๗,๐๘๗,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(๗) กรมป่าไม้
(ก) แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(๘) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(๙) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(ค) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(๑๐) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๑๐. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
(ก) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
(๓) สํานักงานสถิติแห่งชาติ
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม
รวม

รวม

รวม

๑,๓๑๙,๐๐๐
๑,๓๑๙,๐๐๐
๔,๗๕๕,๘๐๐
๓๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๔๐๕,๘๐๐
๑,๔๓๒,๗๐๐
๓๔๖,๗๐๐
๑,๐๘๖,๐๐๐
๒๔,๑๒๙,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔,๗๐๙,๒๐๐ บาท

๘,๐๒๑,๖๐๐ บาท
๑,๓๙๘,๒๐๐ บาท
รวม ๑,๕๙๐,๒๘๘,๑๐๐ บาท
๑,๕๙๐,๒๘๘,๑๐๐ บาท
รวม
๑๔,๘๓๔,๒๐๐ บาท
รวม
รวม
รวม

๗,๓๔๕,๘๐๐
๗,๓๔๕,๘๐๐
๗,๓๓๓,๙๐๐
๗,๓๓๓,๙๐๐
๑๕๔,๕๐๐
๑๕๔,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑. กระทรวงพลังงาน
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
(๓) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
๑๒. กระทรวงพาณิชย์
(๑) กรมการค้าภายใน
(ก) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด
การค้า และการลงทุน
(๒) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ก) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด
การค้า และการลงทุน
๑๓. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(๒) กรมการปกครอง
(ก) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(ค) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม
รวม

๑๖,๓๕๗,๕๐๐ บาท
๑,๙๘๓,๓๐๐ บาท

รวม

๑,๙๘๓,๓๐๐ บาท
๓,๖๔๙,๕๐๐ บาท

รวม

๓,๖๔๙,๕๐๐ บาท
๑๐,๗๒๔,๗๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๐,๗๒๔,๗๐๐ บาท
๑,๒๐๐,๘๐๐ บาท
๒๙๘,๕๐๐ บาท

รวม

๒๙๘,๕๐๐ บาท
๙๐๒,๓๐๐ บาท

๙๐๒,๓๐๐
รวม ๓,๑๔๒,๓๐๐,๕๐๐
รวม ๑๐๘,๖๐๐,๙๐๐
๔๙,๕๑๓,๒๐๐

รวม

บาท
บาท
บาท
บาท

๕๙,๐๘๗,๗๐๐ บาท
๑๑๑,๕๓๒,๒๐๐ บาท
๑๔,๓๗๗,๐๐๐ บาท
๑๗,๖๙๕,๘๐๐ บาท
๕๑๓,๑๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

(๓)
(๔)

(๕)
(๖)

(๗)

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
กรมการพัฒนาชุมชน
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
กรมที่ดิน
(ก) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(ค) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ก) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ก) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(ข) แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ค) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ง) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(จ) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
(ฉ) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ข) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวม
รวม

๗๘,๙๔๖,๓๐๐
๕,๙๓๐,๖๐๐
๕,๙๓๐,๖๐๐
๑๒๙,๑๖๖,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๔๙๐,๐๐๐ บาท

๘๗,๐๙๓,๗๐๐ บาท

รวม
รวม

๔๑,๕๘๒,๖๐๐
๓๒,๗๕๔,๕๐๐
๓๒,๗๕๔,๕๐๐
๑๙๓,๘๓๒,๖๐๐
๔,๑๔๕,๓๐๐
๒,๗๘๓,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๒๔๐,๔๐๐ บาท

๘๕,๓๐๔,๙๐๐
๙๖,๒๙๔,๔๐๐
๖๔,๓๐๐
รวม ๒,๕๕๘,๕๑๑,๖๐๐
๑,๐๖๗,๙๖๑,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐๐,๓๕๖,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(ง) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) เมืองพัทยา
(ก) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔. กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมคุมประพฤติ
(ก) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด
(๒) กรมบังคับคดี
(ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๓) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๔) กรมราชทัณฑ์
(ก) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด
(ข) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๕) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๖) สํานักงานกิจการยุติธรรม
(ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๒,๐๖๒,๕๐๐ บาท
๑,๓๖๘,๑๓๐,๗๐๐ บาท
รวม
๑,๙๗๑,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๙๗๑,๘๐๐ บาท
๙๘๘,๒๒๙,๐๐๐ บาท
๖๒๖,๔๐๐ บาท

รวม

๖๒๖,๔๐๐ บาท
๑,๗๗๗,๒๐๐ บาท

รวม

๑,๗๗๗,๒๐๐ บาท
๙๒,๒๘๕,๘๐๐ บาท

รวม

๙๒,๒๘๕,๘๐๐ บาท
๖๖๗,๐๐๗,๐๐๐ บาท
๒๑๗,๖๓๘,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔๙,๓๖๙,๐๐๐ บาท
๑,๕๒๓,๑๐๐ บาท

รวม

๑,๕๒๓,๑๐๐ บาท
๑,๙๗๑,๓๐๐ บาท
๑,๙๗๑,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
๑๕. กระทรวงแรงงาน
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ก) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
(๒) กรมการจัดหางาน
(ก) แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(ก) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) กรมศิลปากร
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
(ข) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(ก) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ก) แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ก) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๒๒๓,๐๓๘,๒๐๐ บาท

รวม
รวม

๒๒๓,๐๓๘,๒๐๐ บาท
๕,๔๐๗,๗๐๐ บาท
๔,๐๐๕,๓๐๐ บาท

รวม

๔,๐๐๕,๓๐๐ บาท
๑,๔๐๒,๔๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๔๐๒,๔๐๐ บาท
๒๗๕,๗๐๑,๒๐๐ บาท
๒๒๓,๘๔๔,๖๐๐ บาท

รวม

๒๒๓,๘๔๔,๖๐๐ บาท
๑๕,๒๖๙,๙๐๐ บาท
๗๗๕,๓๐๐ บาท

รวม

๑๔,๔๙๔,๖๐๐ บาท
๒๗,๔๑๑,๐๐๐ บาท

รวม

๒๗,๔๑๑,๐๐๐ บาท
๙,๑๗๕,๗๐๐ บาท

รวม
รวม

๙,๑๗๕,๗๐๐
๓,๕๓๘,๙๐๐
๒,๖๕๑,๒๐๐
๑๓๔,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๒) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ก) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(ข) แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๔) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๕) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๖) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๗) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวม

๒,๕๑๗,๒๐๐ บาท
๘๘๗,๗๐๐ บาท
๓๘๐,๔๐๐ บาท

๕๐๗,๓๐๐ บาท
รวม ๑,๕๖๐,๐๗๔,๔๐๐ บาท
รวม
๑๕,๗๔๓,๐๐๐ บาท

รวม

๑๕,๗๔๓,๐๐๐ บาท
๙๗๖,๑๗๔,๒๐๐ บาท
๔,๕๓๒,๑๐๐ บาท

รวม

๙๗๑,๖๔๒,๑๐๐ บาท
๘๐,๕๕๙,๓๐๐ บาท

รวม

๘๐,๕๕๙,๓๐๐ บาท
๕๗๐,๕๐๐ บาท

รวม

๕๗๐,๕๐๐ บาท
๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท
๑,๓๗๙,๕๐๐ บาท

รวม

๑,๓๗๙,๕๐๐ บาท
๘๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท
๗๐,๙๔๔,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๘) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๙) มหาวิทยาลัยนครพนม
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๑๐,๗๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓,๒๐๐ บาท

รวม

๑๓,๒๐๐ บาท
๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘,๑๕๕,๕๐๐ บาท

รวม

๒๘,๑๕๕,๕๐๐ บาท
๓๗,๕๔๐,๘๐๐ บาท

รวม

๓๗,๕๔๐,๘๐๐ บาท
๖๖๑,๓๐๐ บาท

รวม

๖๖๑,๓๐๐ บาท
๒๘๒,๓๐๐ บาท

รวม

๒๘๒,๓๐๐ บาท
๒,๔๕๗,๕๐๐ บาท

รวม

๒,๔๕๗,๕๐๐ บาท
๙,๗๓๑,๗๐๐ บาท

รวม

๙,๗๓๑,๗๐๐ บาท
๒๔,๔๐๐ บาท
๒๔,๔๐๐ บาท

รวม

๘๕,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(๒๖) มหาวิทยาลัยมหิดล
(ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวม

๘๕,๐๐๐ บาท
๔๕,๔๖๓,๐๐๐ บาท

รวม

๔๕,๔๖๓,๐๐๐ บาท
๖๖,๘๔๙,๕๐๐ บาท

รวม

๖๖,๘๔๙,๕๐๐ บาท
๒๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๘๑๖,๓๐๐ บาท

รวม

๑๑,๘๑๖,๓๐๐ บาท
๑๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๑๐,๐๐๐ บาท
๖๒,๗๐๓,๑๐๐ บาท

รวม

๖๒,๗๐๓,๑๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘,๑๙๕,๖๐๐ บาท

รวม

๑๘,๑๙๕,๖๐๐ บาท
๕๐,๙๒๙,๗๐๐ บาท
๕๐,๙๒๙,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
(ค) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(๒) กรมการแพทย์
(ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
(ข) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด
(๓) กรมควบคุมโรค
(ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๔) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๖) กรมอนามัย
(ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(๓) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ก) แผนงานยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม
รวม

รวม

รวม

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

๓๘๓,๘๒๗,๖๐๐ บาท
๓๑๕,๗๒๙,๕๐๐ บาท
๕,๒๒๗,๙๐๐
๖๙,๓๐๑,๖๐๐
๒๔๑,๒๐๐,๐๐๐
๔๗,๙๔๔,๙๐๐
๓๕,๑๗๒,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๒,๗๗๒,๐๐๐ บาท
๖,๖๓๑,๑๐๐ บาท
๖,๖๓๑,๑๐๐ บาท
๑,๔๙๗,๙๐๐
๑,๔๙๗,๙๐๐
๔๘๗,๑๐๐
๔๘๗,๑๐๐
๑๑,๕๓๗,๑๐๐
๑๑,๕๓๗,๑๐๐
๓๖,๕๓๔,๘๐๐
๑๓๐,๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๑๓๐,๒๐๐ บาท
๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท
๑๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

(๔) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวม
๒๒,๘๘๙,๖๐๐ บาท
(ก) แผนงานยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
๒๒,๘๘๙,๖๐๐ บาท
๒๑. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
รวม ๑,๔๘๐,๔๐๓,๓๐๐ บาท
(๑) สํานักราชเลขาธิการ
รวม
๑๐,๒๙๖,๙๐๐ บาท
(ก) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
๑๐,๒๙๖,๙๐๐ บาท
(๒) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รวม ๑,๔๖๘,๔๕๒,๗๐๐ บาท
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
๕๖๐,๓๒๒,๔๐๐ บาท
(ข) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๘๕,๙๗๖,๖๐๐ บาท
(ค) แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒,๐๒๖,๖๐๐ บาท
(ง) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์
๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท
(จ) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
๒๕๗,๘๓๙,๖๐๐ บาท
(ฉ) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
๑,๖๕๓,๗๐๐ บาท
(ช) แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
๘๑๐,๐๐๐ บาท
(ซ) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด
๓,๑๔๑,๔๐๐ บาท
(ฌ) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
๕๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(ญ) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
๔๙๖,๙๔๔,๔๐๐ บาท
(๓) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม
๑,๖๕๓,๗๐๐ บาท
(ก) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
๑,๖๕๓,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒. หน่วยงานของรัฐสภา
(๑) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(ก) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา
ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
๒๓. หน่วยงานอิสระของรัฐ
(๑) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ก) แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(๒) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ก) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา
ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
(๓) สํานักงานอัยการสูงสุด
(ก) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา
ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
๒๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑) จังหวัดนนทบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒) จังหวัดปทุมธานี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔) จังหวัดสระบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม
รวม

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๙,๑๑๑,๕๐๐ บาท

รวม

๑๕,๒๒๑,๖๐๐ บาท

รวม

๑๕,๒๒๑,๖๐๐ บาท
๔๒,๗๕๒,๘๐๐ บาท

รวม

๔๒,๗๕๒,๘๐๐ บาท
๑๕๑,๑๓๗,๑๐๐ บาท

๑๕๑,๑๓๗,๑๐๐ บาท
รวม ๒,๐๘๔,๐๐๘,๖๐๐ บาท
รวม
๔๑,๒๒๑,๔๐๐ บาท

รวม

๔๑,๒๒๑,๔๐๐ บาท
๙,๕๘๘,๕๐๐ บาท

รวม

๙,๕๘๘,๕๐๐ บาท
๑๒,๕๙๗,๒๐๐ บาท

รวม

๑๒,๕๙๗,๒๐๐ บาท
๒๓,๙๓๙,๔๐๐ บาท
๒๓,๙๓๙,๔๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) จังหวัดชัยนาท
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖) จังหวัดลพบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗) จังหวัดสิงห์บุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘) จังหวัดอ่างทอง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๙) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๐) จังหวัดปราจีนบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๑) จังหวัดสระแก้ว
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๒) จังหวัดนครนายก
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๓) จังหวัดสมุทรปราการ
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๔) จังหวัดกาญจนบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๔,๘๓๐,๙๐๐ บาท

รวม

๔,๘๓๐,๙๐๐ บาท
๑๖,๘๓๒,๑๐๐ บาท

รวม

๑๖,๘๓๒,๑๐๐ บาท
๑๘,๖๙๔,๔๐๐ บาท

รวม

๑๘,๖๙๔,๔๐๐ บาท
๑๐,๗๖๒,๒๐๐ บาท

รวม

๑๐,๗๖๒,๒๐๐ บาท
๒๗,๑๒๓,๖๐๐ บาท

รวม

๒๗,๑๒๓,๖๐๐ บาท
๒๗,๑๙๕,๗๐๐ บาท

รวม

๒๗,๑๙๕,๗๐๐ บาท
๒๓,๔๒๖,๒๐๐ บาท

รวม

๒๓,๔๒๖,๒๐๐ บาท
๑๑,๑๔๔,๒๐๐ บาท

รวม

๑๑,๑๔๔,๒๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๗๓๕,๓๐๐ บาท
๒,๗๓๕,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๕) จังหวัดนครปฐม
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๖) จังหวัดราชบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๗) จังหวัดสุพรรณบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๘) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๙) จังหวัดเพชรบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๐) จังหวัดสมุทรสงคราม
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๑) จังหวัดชุมพร
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๔) จังหวัดพัทลุง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๘,๖๐๓,๙๐๐ บาท

รวม

๘,๖๐๓,๙๐๐ บาท
๑๙,๕๖๔,๗๐๐ บาท

รวม

๑๙,๕๖๔,๗๐๐ บาท
๖,๔๗๗,๑๐๐ บาท

รวม

๖,๔๗๗,๑๐๐ บาท
๕,๓๔๔,๙๐๐ บาท

รวม

๕,๓๔๔,๙๐๐ บาท
๔,๗๑๗,๗๐๐ บาท

รวม

๔,๗๑๗,๗๐๐ บาท
๖๕,๕๑๗,๘๐๐ บาท

รวม

๖๕,๕๑๗,๘๐๐ บาท
๖,๑๓๘,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๑๓๘,๐๐๐ บาท
๙๘๖,๙๐๐ บาท

รวม

๙๘๖,๙๐๐ บาท
๑๘,๓๒๐,๘๐๐ บาท

รวม

๑๘,๓๒๐,๘๐๐ บาท
๑๐,๙๔๔,๙๐๐ บาท
๑๐,๙๔๔,๙๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๕) จังหวัดระนอง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๖) จังหวัดพังงา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๗) จังหวัดภูเก็ต
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๘) จังหวัดกระบี่
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๙) จังหวัดตรัง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๐) จังหวัดสงขลา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๑) จังหวัดสตูล
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๒) จังหวัดปัตตานี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๓) จังหวัดยะลา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๔) จังหวัดนราธิวาส
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๘,๒๑๖,๘๐๐ บาท

รวม

๘,๒๑๖,๘๐๐ บาท
๒๓,๕๒๗,๒๐๐ บาท

รวม

๒๓,๕๒๗,๒๐๐ บาท
๒,๖๐๕,๒๐๐ บาท

รวม

๒,๖๐๕,๒๐๐ บาท
๒,๙๘๔,๕๐๐ บาท

รวม

๒,๙๘๔,๕๐๐ บาท
๕๒,๘๒๔,๔๐๐ บาท

รวม

๕๒,๘๒๔,๔๐๐ บาท
๑๖,๘๖๕,๒๐๐ บาท

รวม

๑๖,๘๖๕,๒๐๐ บาท
๒๙๕,๒๐๐ บาท

รวม

๒๙๕,๒๐๐ บาท
๔,๔๖๐,๙๐๐ บาท

รวม

๔,๔๖๐,๙๐๐ บาท
๗,๖๒๔,๑๐๐ บาท

รวม

๗,๖๒๔,๑๐๐ บาท
๓๕๗,๙๐๐ บาท
๓๕๗,๙๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๓๕) จังหวัดจันทบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๖) จังหวัดชลบุรี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๗) จังหวัดระยอง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๘) จังหวัดตราด
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓๙) จังหวัดหนองคาย
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๐) จังหวัดเลย
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๑) จังหวัดอุดรธานี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๒) จังหวัดหนองบัวลําภู
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๓) จังหวัดนครพนม
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๔) จังหวัดมุกดาหาร
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๒๔,๖๘๕,๘๐๐ บาท

รวม

๒๔,๖๘๕,๘๐๐ บาท
๔,๘๐๔,๙๐๐ บาท

รวม

๔,๘๐๔,๙๐๐ บาท
๒๐,๒๘๔,๖๐๐ บาท

รวม

๒๐,๒๘๔,๖๐๐ บาท
๑๐,๑๘๘,๘๐๐ บาท

รวม

๑๐,๑๘๘,๘๐๐ บาท
๙,๒๙๐,๑๐๐ บาท

รวม

๙,๒๙๐,๑๐๐ บาท
๗,๕๙๒,๕๐๐ บาท

รวม

๗,๕๙๒,๕๐๐ บาท
๑๕,๕๙๙,๒๐๐ บาท

รวม

๑๕,๕๙๙,๒๐๐ บาท
๓๔,๐๑๓,๒๐๐ บาท

รวม

๓๔,๐๑๓,๒๐๐ บาท
๕๐๘,๒๐๐ บาท

รวม

๕๐๘,๒๐๐ บาท
๒,๐๙๘,๘๐๐ บาท
๒,๐๙๘,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๔๕) จังหวัดสกลนคร
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๖) จังหวัดร้อยเอ็ด
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๗) จังหวัดขอนแก่น
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๘) จังหวัดมหาสารคาม
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔๙) จังหวัดกาฬสินธุ์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๐) จังหวัดสุรินทร์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๑) จังหวัดนครราชสีมา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๒) จังหวัดบุรีรัมย์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๓) จังหวัดชัยภูมิ
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๔) จังหวัดอํานาจเจริญ
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๒,๐๖๕,๘๐๐ บาท

รวม

๒,๐๖๕,๘๐๐ บาท
๔๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕๘,๔๑๐,๑๐๐ บาท

รวม

๕๘,๔๑๐,๑๐๐ บาท
๖๑,๙๐๓,๐๐๐ บาท

รวม

๖๑,๙๐๓,๐๐๐ บาท
๕,๗๓๘,๘๐๐ บาท

รวม

๕,๗๓๘,๘๐๐ บาท
๔๐,๐๙๖,๙๐๐ บาท

รวม

๔๐,๐๙๖,๙๐๐ บาท
๖๓,๓๙๖,๒๐๐ บาท

รวม

๖๓,๓๙๖,๒๐๐ บาท
๑๖,๒๐๐,๑๐๐ บาท

รวม

๑๖,๒๐๐,๑๐๐ บาท
๒๓,๘๖๓,๒๐๐ บาท

รวม

๒๓,๘๖๓,๒๐๐ บาท
๑๓,๘๘๐,๑๐๐ บาท
๑๓,๘๘๐,๑๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๕๕) จังหวัดศรีสะเกษ
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๖) จังหวัดยโสธร
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๗) จังหวัดอุบลราชธานี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๘) จังหวัดเชียงใหม่
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕๙) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๐) จังหวัดลําปาง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๑) จังหวัดลําพูน
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๒) จังหวัดน่าน
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๓) จังหวัดพะเยา
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๔) จังหวัดเชียงราย
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๖,๑๑๕,๗๐๐ บาท

รวม

๖,๑๑๕,๗๐๐ บาท
๑๒,๑๕๓,๑๐๐ บาท

รวม

๑๒,๑๕๓,๑๐๐ บาท
๑๐๒,๗๘๓,๔๐๐ บาท

รวม

๑๐๒,๗๘๓,๔๐๐ บาท
๒๖,๕๓๑,๓๐๐ บาท

รวม

๒๖,๕๓๑,๓๐๐ บาท
๕,๔๑๖,๕๐๐ บาท

รวม

๕,๔๑๖,๕๐๐ บาท
๙,๙๘๗,๕๐๐ บาท

รวม

๙,๙๘๗,๕๐๐ บาท
๑๐,๕๓๙,๓๐๐ บาท

รวม

๑๐,๕๓๙,๓๐๐ บาท
๒,๐๖๗,๔๐๐ บาท

รวม

๒,๐๖๗,๔๐๐ บาท
๑๔,๐๓๙,๓๐๐ บาท

รวม

๑๔,๐๓๙,๓๐๐ บาท
๑๗,๐๔๔,๓๐๐ บาท
๑๗,๐๔๔,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๖๕) จังหวัดแพร่
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๖) จังหวัดตาก
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๗) จังหวัดพิษณุโลก
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๘) จังหวัดสุโขทัย
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖๙) จังหวัดเพชรบูรณ์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๐) จังหวัดอุตรดิตถ์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๑) จังหวัดกําแพงเพชร
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๒) จังหวัดพิจิตร
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๓) จังหวัดนครสวรรค์
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๔) จังหวัดอุทัยธานี
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๔๒,๐๔๕,๔๐๐ บาท

รวม

๔๒,๐๔๕,๔๐๐ บาท
๒๘,๗๘๙,๒๐๐ บาท

รวม

๒๘,๗๘๙,๒๐๐ บาท
๒๐,๘๓๓,๕๐๐ บาท

รวม

๒๐,๘๓๓,๕๐๐ บาท
๓๑,๒๗๙,๖๐๐ บาท

รวม

๓๑,๒๗๙,๖๐๐ บาท
๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท
๓๐,๑๖๖,๓๐๐ บาท

รวม

๓๐,๑๖๖,๓๐๐ บาท
๓๓,๓๗๑,๗๐๐ บาท

รวม

๓๓,๓๗๑,๗๐๐ บาท
๑๕,๔๗๖,๘๐๐ บาท

รวม

๑๕,๔๗๖,๘๐๐ บาท
๔,๘๙๕,๗๐๐ บาท

รวม

๔,๘๙๕,๗๐๐ บาท
๒๕,๖๕๘,๗๐๐ บาท
๒๕,๖๕๘,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๗๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๖) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๗) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๘) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗๙) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๐) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๒) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๓) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๔) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๒๙,๐๐๒,๘๐๐ บาท

รวม

๒๙,๐๐๒,๘๐๐ บาท
๑๙,๙๒๘,๔๐๐ บาท

รวม

๑๙,๙๒๘,๔๐๐ บาท
๑๒,๔๕๑,๕๐๐ บาท

รวม

๑๒,๔๕๑,๕๐๐ บาท
๑๗,๗๒๖,๗๐๐ บาท

รวม

๑๗,๗๒๖,๗๐๐ บาท
๔๔,๘๗๓,๕๐๐ บาท

รวม

๔๔,๘๗๓,๕๐๐ บาท
๑๒๒,๘๘๐,๙๐๐ บาท

รวม

๑๒๒,๘๘๐,๙๐๐ บาท
๒๑,๓๑๘,๖๐๐ บาท

รวม

๒๑,๓๑๘,๖๐๐ บาท
๓๖,๘๗๒,๒๐๐ บาท

รวม

๓๖,๘๗๒,๒๐๐ บาท
๕๓,๕๔๓,๑๐๐ บาท

รวม

๕๓,๕๔๓,๑๐๐ บาท
๒๓,๒๖๙,๑๐๐ บาท
๒๓,๒๖๙,๑๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๓๐
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(๘๕) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๖) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๗) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๘) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘๙) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๙๐) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๙๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
(ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๒๕. รัฐวิสาหกิจ
(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ก) แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
(๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
(๓) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๓๗,๓๑๕,๐๐๐ บาท

รวม

๓๗,๓๑๕,๐๐๐ บาท
๒๗,๑๕๖,๒๐๐ บาท

รวม

๒๗,๑๕๖,๒๐๐ บาท
๑๐๒,๘๖๗,๖๐๐ บาท

รวม

๑๐๒,๘๖๗,๖๐๐ บาท
๗๒๘,๘๐๐ บาท

รวม

๗๒๘,๘๐๐ บาท
๕๓,๙๖๕,๕๐๐ บาท

รวม

๕๓,๙๖๕,๕๐๐ บาท
๕๐,๐๖๙,๑๐๐ บาท

รวม

๕๐,๐๖๙,๑๐๐ บาท
๔๗,๔๒๑,๔๐๐ บาท

๔๗,๔๒๑,๔๐๐ บาท
รวม ๑,๕๕๙,๒๗๘,๔๐๐ บาท
รวม
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๗๕๘,๑๐๐ บาท

รวม

๒,๗๕๘,๑๐๐ บาท
๒๐๘,๙๐๐ บาท
๒๐๘,๙๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๓๑
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(๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๕) สถาบันการบินพลเรือน
(ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๖) การรถไฟแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(ข) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(๗) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
(ข) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
(๘) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
(ข) แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๙) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
(๑๐) องค์การจัดการน้ําเสีย
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(๑๑) องค์การสวนสัตว์
(ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รวม

๓๕,๐๒๔,๙๐๐ บาท

รวม

๓๕,๐๒๔,๙๐๐ บาท
๖,๗๖๔,๒๐๐ บาท

รวม

๖,๗๖๔,๒๐๐ บาท
๘๒๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท
๕๒,๔๒๕,๙๐๐ บาท

รวม

๗๗๒,๒๒๘,๑๐๐ บาท
๕๕๖,๔๖๒,๗๐๐ บาท

รวม

๑๕๓,๐๘๓,๘๐๐ บาท
๔๐๓,๓๗๘,๙๐๐ บาท
๓,๔๑๕,๙๐๐ บาท
๑,๖๘๕,๒๐๐ บาท

รวม

๑,๗๓๐,๗๐๐ บาท
๔,๙๐๐,๙๐๐ บาท
๓,๖๔๒,๖๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๒๕๘,๓๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๒๑,๗๖๔,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐,๔๑๑,๒๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก
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๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ข) แผนงานรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
ที่ดินทํากิน
๑,๓๕๓,๓๐๐ บาท
(๑๒) การประปาส่วนภูมิภาค
รวม
๗๑,๑๔๑,๙๐๐ บาท
(ก) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๗๑,๑๔๑,๙๐๐ บาท
(๑๓) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
รวม
๑,๒๐๗,๔๐๐ บาท
(ก) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๑,๒๐๗,๔๐๐ บาท
(๑๔) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รวม
๑๕,๐๗๕,๐๐๐ บาท
(ก) แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑๕,๐๗๕,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายที่โอนตามมาตรา ๔ ให้ตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย
สําหรับงบกลาง หน่วยงานของรัฐสภา และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) งบกลาง
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
รวม ๒๑,๘๘๕,๕๕๕,๐๐๐ บาท
(๒) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวม
๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ก) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา
ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
รวม
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็น
งบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หน่วยงานของรัฐสภา
และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และโดยที่การโอนงบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

