เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บาท ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้แก่งบกลางตามที่กําหนดในมาตรา ๕
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกํากับ
รวม ๓๖๗,๒๒๔,๘๐๐ บาท
(๑) กรมประชาสัมพันธ์
รวม
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงบประมาณ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รวม

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔๔๕,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔๕,๐๐๐ บาท
๒๗๔,๕๔๑,๕๐๐ บาท

๒๔๖,๔๓๘,๐๐๐ บาท

รวม

๒๘,๑๐๓,๕๐๐ บาท
๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๗,๘๙๑,๖๐๐ บาท

๗,๘๙๑,๖๐๐ บาท
รวม

๒,๖๔๖,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(๗) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๒. กระทรวงกลาโหม
(๑) กองทัพบก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(๒) กองทัพเรือ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(๓) กองทัพอากาศ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
๓. กระทรวงการคลัง
(๑) กรมธนารักษ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) กรมสรรพากร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒,๖๔๖,๗๐๐ บาท
รวม

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๕,๘๔๗,๗๐๐ บาท
๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔๗,๓๙๗,๗๐๐ บาท

รวม
รวม

๔๗,๓๙๗,๗๐๐ บาท
๑๙๔,๙๖๙,๕๐๐ บาท
๔๐,๔๔๗,๙๐๐ บาท

รวม

๔๐,๔๔๗,๙๐๐ บาท
๑๕๔,๕๒๑,๖๐๐ บาท

๑๕๔,๕๒๑,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑) กรมพลศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) สถาบันการพลศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) กรมชลประทาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๓,๐๑๓,๒๐๐ บาท

รวม

๓,๐๑๓,๒๐๐ บาท

รวม
รวม

๓,๐๑๓,๒๐๐ บาท
๑๖๕,๔๕๓,๗๐๐ บาท
๑๒๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท
๔๔,๓๑๓,๗๐๐ บาท
๔๔,๓๑๓,๗๐๐ บาท

รวม

๔๖,๐๗๖,๒๐๐ บาท

รวม

๔๖,๐๗๖,๒๐๐ บาท

๔๖,๐๗๖,๒๐๐ บาท
รวม
รวม

๒๗๘,๕๐๒,๒๐๐ บาท
๕๖,๒๔๖,๓๐๐ บาท

๕๖,๒๔๖,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมประมง
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
(๓) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๔) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๕) กรมหม่อนไหม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๖) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๗) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘. กระทรวงคมนาคม
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท
๒๐๑,๔๕๙,๙๐๐ บาท

รวม

๒๐๑,๔๕๙,๙๐๐ บาท
๑๓๓,๐๐๐ บาท

รวม

๑๓๓,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๕๐๓,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๓,๐๐๐ บาท

รวม

๑๐,๒๘๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๐,๒๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒๖,๐๑๑,๓๐๐ บาท

รวม

๒๘,๕๐๒,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) กรมเจ้าท่า
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) กรมการขนส่งทางบก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๔) กรมท่าอากาศยาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๕) กรมทางหลวง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๖) กรมทางหลวงชนบท
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑) กรมอุตุนิยมวิทยา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รวม

๒๘,๕๐๒,๕๐๐ บาท
๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔๑,๖๑๕,๘๐๐ บาท

รวม

๔๑,๖๑๕,๘๐๐ บาท
๑๒๘,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒๘,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

รวม

๑๕,๐๐๐ บาท
๑๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๑๓๘,๔๐๐ บาท
๑๙,๑๓๘,๔๐๐ บาท

๓,๑๓๘,๔๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๒) กรมทรัพยากรน้ํา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๑. กระทรวงพาณิชย์
(๑) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๘๔,๒๓๕,๗๐๐ บาท

รวม

๔๕๕,๖๐๐ บาท

รวม

๔๕๕,๖๐๐ บาท
๒๒,๖๘๐,๗๐๐ บาท

๒๒,๖๘๐,๗๐๐ บาท
รวม

๖๑,๐๙๙,๔๐๐ บาท

๑๐,๓๔๙,๔๐๐ บาท

รวม

๕๐,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๒. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รวม

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๕๔๑,๕๕๒,๑๐๐ บาท

รวม

๒๓๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท
๔๔,๑๙๕,๖๐๐ บาท

รวม

๑๘๗,๗๑๖,๔๐๐ บาท
๙๕,๔๖๘,๘๐๐ บาท

รวม

๙๕,๔๖๘,๘๐๐ บาท
๑๔๗,๖๐๙,๐๐๐ บาท

๑๘,๒๐๙,๐๐๐ บาท
๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๓. กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมคุมประพฤติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(๒) กรมราชทัณฑ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๔. กระทรวงแรงงาน
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) กรมศิลปากร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๖๖,๕๖๒,๓๐๐ บาท

รวม
รวม

๖๖,๕๖๒,๓๐๐ บาท
๔๕๐,๙๖๗,๘๐๐ บาท
๒๑๖,๐๐๐ บาท

รวม

๒๑๖,๐๐๐ บาท
๔๕๐,๗๕๑,๘๐๐ บาท
๒๑๑,๑๘๐,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๒๓๙,๕๗๑,๐๐๐ บาท
๒๔๘,๑๐๐ บาท
๒๔๘,๑๐๐ บาท

รวม
รวม

๒๔๘,๑๐๐ บาท
๓๙,๒๒๗,๕๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๔๗,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๒) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รวม

๑,๕๔๗,๕๐๐ บาท
๓๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท
๓๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๖๒,๗๖๘,๖๐๐ บาท
๓,๓๔๔,๘๐๐ บาท

๓,๓๔๔,๘๐๐ บาท
รวม

๔๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท
๔๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๖,๒๑๓,๘๐๐ บาท
๑๖,๒๑๓,๘๐๐ บาท

รวม ๑,๐๘๗,๒๗๐,๘๐๐ บาท
รวม

๓๑,๐๕๘,๕๐๐ บาท
๓๑,๐๕๘,๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๕) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๖) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๗) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๖๑๗,๓๗๖,๓๐๐ บาท

๔๔๒,๘๐๐ บาท

๖๑๖,๙๓๓,๕๐๐ บาท
รวม

๑๗,๕๑๒,๓๐๐ บาท

๑๗,๕๑๒,๓๐๐ บาท
รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๑,๑๐๕,๐๐๐ บาท

รวม

๒๑,๑๐๕,๐๐๐ บาท
๑๑,๖๐๙,๕๐๐ บาท

รวม

๑๑,๖๐๙,๕๐๐ บาท
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๘) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๙) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๗,๖๕๕,๙๐๐ บาท

รวม

๕๗,๖๕๕,๙๐๐ บาท
๕๕,๐๐๐ บาท

รวม

๕๕,๐๐๐ บาท
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท
๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท
๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๗,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

(๑๖)

(๑๗)

(๑๘)

(๑๙)

(๒๐)

(๒๑)

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รวม

๗,๐๐๐ บาท
๖๔,๐๐๐ บาท

รวม

๖๔,๐๐๐ บาท
๑,๖๐๙,๓๐๐ บาท
๑,๖๐๙,๓๐๐ บาท

รวม

๕,๐๓๙,๙๐๐ บาท
๕,๐๓๙,๙๐๐ บาท

รวม

๘,๘๙๒,๓๐๐ บาท
๘,๘๙๒,๓๐๐ บาท

รวม

๒๕,๔๗๖,๑๐๐ บาท
๒๕,๔๗๖,๑๐๐ บาท

รวม

๔๐,๕๗๓,๘๐๐ บาท
๔๐,๕๗๓,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒๖) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒๗) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๓๓,๖๗๒,๓๐๐ บาท

๓๓,๖๗๒,๓๐๐ บาท
รวม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๖๘,๐๐๐ บาท

รวม

๖๘,๐๐๐ บาท
๙๔๑,๘๐๐ บาท

๙๔๑,๘๐๐ บาท
รวม

๓๐,๖๕๐,๓๐๐ บาท

๓๐,๖๕๐,๓๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๘) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒๙) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓๐) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๘. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
(๒) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๑๔,๙๓๐,๖๐๐ บาท

รวม

๑๔,๙๓๐,๖๐๐ บาท
๘๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๒๒๒,๙๐๐ บาท

รวม

๑๒,๒๒๒,๙๐๐ บาท
๔๑๗,๑๓๖,๑๐๐ บาท

รวม

๓๖๗,๘๖๐,๑๐๐ บาท
๖๒,๑๐๘,๐๐๐ บาท

๓๐๕,๗๕๒,๑๐๐ บาท
รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท
๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๐. ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สํานักราชเลขาธิการ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(๒) สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๔๖,๒๙๗,๐๐๐ บาท

รวม

๔๖,๒๙๗,๐๐๐ บาท
๔,๙๖๓,๘๐๐ บาท

รวม

๔,๙๖๓,๘๐๐ บาท

๔,๙๖๓,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๓,๔๓๒,๗๐๐ บาท
๕๕๒,๗๐๐ บาท

รวม

๕๕๒,๗๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท

๑,๕๙๔,๐๐๐ บาท

๙๘๖,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑. หน่วยงานของศาล
(๑) สํานักงานศาลยุติธรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(๒) สํานักงานศาลปกครอง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๒๒. หน่วยงานอิสระของรัฐ
(๑) สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(๒) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๒๓. รัฐวิสาหกิจ
(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๒๔. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม
รวม

๑๕๘,๐๓๖,๒๐๐ บาท
๑๒๖,๐๕๗,๘๐๐ บาท

รวม

๑๒๖,๐๕๗,๘๐๐ บาท
๓๑,๙๗๘,๔๐๐ บาท

รวม

๓๑,๙๗๘,๔๐๐ บาท
๔๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘๗๖,๐๐๐ บาท
๘๗๖,๐๐๐ บาท

๘๗๖,๐๐๐ บาท
รวม

๑๐๐,๒๗๔,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(ก) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๒๖. แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑) กระทรวงการคลัง
(ก) กรมศุลกากร
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
(๓) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๔) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๕) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การประปาส่วนภูมิภาค
๒๗. แผนงานบูรณาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๑๐๐,๒๗๔,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๒๗๔,๐๐๐ บาท

รวม

๑๙๑,๗๐๖,๐๐๐ บาท

รวม

๑๗๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๗๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๙๘๖,๐๐๐ บาท
๑๙,๙๘๖,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

รวม
รวม

๒๕๙,๑๖๗,๘๐๐
๗๘,๖๔๐,๐๐๐
๗๘,๖๔๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๘๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๙,๕๔๕,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๑๐๙,๕๔๕,๗๐๐ บาท
๕๔,๘๐๒,๑๐๐ บาท
๕๔,๘๐๒,๑๐๐ บาท

รวม

๔๔๕,๘๙๙,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวง
(ข) กรมทางหลวงชนบท
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒๘. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
(๑) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ก) สํานักงานสถิติแห่งชาติ
๒๙. แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมหม่อนไหม
(๒) หน่วยงานในกํากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ก) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(ก) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๓๐. แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๑) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ข) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม
รวม

๒๙๙,๗๔๑,๐๐๐
๘,๕๕๘,๔๐๐
๒๙๑,๑๘๒,๖๐๐
๑๔๖,๑๕๘,๗๐๐
๑๔๖,๑๕๘,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๙๕,๕๔๒,๕๐๐ บาท

รวม

๙๕,๕๔๒,๕๐๐ บาท
๙๕,๕๔๒,๕๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๘๔,๑๒๓,๖๐๐ บาท
๒๓๕,๖๐๐ บาท
๒๓๕,๖๐๐ บาท

รวม

๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗๔,๘๘๘,๐๐๐ บาท
๑๗๔,๘๘๘,๐๐๐ บาท

รวม ๑,๙๕๗,๖๒๗,๘๐๐ บาท
รวม ๑,๙๕๗,๖๒๗,๘๐๐ บาท
๑๕,๔๐๒,๐๐๐ บาท
๑,๘๑๗,๐๔๘,๖๐๐ บาท
๑๗๗,๒๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓๑. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
ที่ดินทํากิน
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ข) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
๓๒. แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมพัฒนาที่ดิน
(ค) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมทรัพยากรน้ํา
(๓) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๔) รัฐวิสาหกิจ
(ก) องค์การจัดการน้ําเสีย
(ข) การประปาส่วนภูมิภาค
๓๓. แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

๒๗,๔๔๖,๗๐๐ บาท
๒๗,๑๑๙,๖๐๐ บาท
๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑๙,๖๐๐ บาท

รวม

๓๒๗,๑๐๐ บาท
๓๒๗,๑๐๐ บาท

รวม ๑,๖๒๐,๕๖๑,๔๐๐ บาท
รวม ๒๖๘,๘๕๗,๙๐๐ บาท
๒๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๘๓๗,๙๐๐ บาท
รวม
รวม

รวม

รวม

๘๖๙,๑๔๖,๑๐๐ บาท
๘๖๙,๑๔๖,๑๐๐ บาท
๒๒๗,๘๗๐,๒๐๐ บาท
๗๔,๑๖๔,๒๐๐
๑๕๓,๗๐๖,๐๐๐
๒๕๔,๖๘๗,๒๐๐
๑๔,๕๖๓,๖๐๐
๒๔๐,๑๒๓,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๙๕,๔๙๓,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) กระทรวงยุติธรรม
(ก) กรมคุมประพฤติ
(ข) กรมบังคับคดี
๓๔. แผนงานบูรณาการอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจ
(๑) กระทรวงพาณิชย์
(ก) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ข) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๓๕. แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกํากับ
(ก) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(ข) กรุงเทพมหานคร
(ค) เมืองพัทยา
๓๖. แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑) จังหวัดนนทบุรี
(๒) จังหวัดปทุมธานี
(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๔) จังหวัดสระบุรี
(๕) จังหวัดลพบุรี

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวม

๙๕,๔๙๓,๗๐๐ บาท
๘๓,๘๖๐,๑๐๐ บาท
๑๑,๖๓๓,๖๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๖,๒๐๐,๐๐๐
๑๖,๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม ๑,๖๔๘,๑๖๙,๙๐๐ บาท
รวม

๗๒๐,๑๘๓,๕๐๐ บาท

๗๒๐,๑๘๓,๕๐๐ บาท
รวม

๙๒๗,๙๘๖,๔๐๐ บาท
๗๒๓,๓๖๑,๒๐๐ บาท
๘๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑๔,๘๒๕,๒๐๐ บาท

รวม ๑,๐๗๔,๒๔๖,๘๐๐
๓๖,๐๗๖,๐๐๐
๔๘,๘๒๒,๓๐๐
๑๐๓,๙๓๙,๘๐๐
๑๖,๑๔๑,๐๐๐
๑,๕๐๕,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดระนอง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑,๕๖๐,๐๐๐
๑,๒๑๐,๐๐๐
๑,๗๕๗,๐๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐
๓,๐๔๒,๑๐๐
๑๖๕,๔๐๐
๘๐,๗๐๐
๑๗,๓๒๑,๘๐๐
๒,๒๖๕,๓๐๐
๘,๖๗๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๓๘,๓๐๐
๗,๗๘๔,๘๐๐
๑๑,๐๙๐,๐๐๐
๔,๖๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๑,๐๐๐
๖,๑๘๑,๐๐๐
๕,๒๒๐,๐๐๐
๒,๐๖๔,๔๐๐
๒๕,๑๖๘,๓๐๐
๔,๒๒๐,๐๐๐
๑๔,๖๑๔,๕๐๐
๓๒,๓๐๐
๕,๒๓๒,๐๐๐
๕,๗๕๗,๕๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๙,๕๐๓,๐๐๐

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

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดพิจิตร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘๘,๑๒๔,๕๐๐
๒,๙๓๐,๐๐๐
๑๔,๘๔๔,๖๐๐
๖,๒๑๑,๐๐๐
๓๘,๕๓๐,๘๐๐
๒๒,๙๗๗,๕๐๐
๓,๘๐๐,๐๐๐
๔๒,๑๒๙,๙๐๐
๖๐,๘๒๙,๙๐๐
๑,๖๙๑,๐๐๐
๓๔๖,๘๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๖๘,๐๖๖,๙๐๐
๘๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๒,๖๔๙,๘๐๐
๗๐,๔๖๒,๒๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

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

๒๒,๓๕๑,๑๐๐ บาท
๑๓,๕๑๘,๔๐๐ บาท
๑,๒๗๔,๐๐๐ บาท
๗๘,๘๒๐,๓๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๒๕๔,๙๐๐
๒๙,๑๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายที่โอนตามมาตรา ๔ ให้ตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย
สําหรับงบกลางตามรายการต่อไปนี้
(๑) งบกลาง
เงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
รวม ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บาท
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้
เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และโดยที่การโอน
งบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

