เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๑๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้แก่ งบกลาง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ตามที่กําหนดในมาตรา ๕

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(๓) สํานักงบประมาณ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
(๔) สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๕) สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๑๒๒,๖๕๐,๘๐๐ บาท

รวม

๕๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๒๑๐,๘๐๐ บาท

รวม

๒๔,๒๑๐,๘๐๐ บาท
๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๒. กระทรวงการคลัง
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
(๒) กรมศุลกากร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
(๓) กรมสรรพากร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ
๓. กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๒๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๓๒๘,๔๔๐,๔๐๐ บาท

รวม

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗๓,๘๐๐ บาท

รวม

๑๗๓,๘๐๐ บาท
๒๘๖,๒๖๖,๖๐๐ บาท

รวม

๒๘๖,๒๖๖,๖๐๐ บาท
๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) กรมการท่องเที่ยว
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) สถาบันการพลศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ
๕. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๓๙,๙๐๗,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๖๑๙,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๖๑๙,๐๐๐ บาท
๒๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท

๙,๔๐๘,๐๐๐ บาท

๑๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท
รวม

๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท

รวม

๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท

๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(๑) กรมการข้าว
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๒) กรมชลประทาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๔) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
๗. กระทรวงคมนาคม
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม
รวม

๑,๘๙๖,๔๐๐ บาท
๗๕๑,๐๐๐ บาท

รวม

๗๕๑,๐๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๖๘๒,๔๐๐ บาท

รวม

๖๘๒,๔๐๐ บาท
๑๖๓,๐๐๐ บาท

รวม

๑๖๓,๐๐๐ บาท
๑๔๕,๐๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท

๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมท่าอากาศยาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) กรมทางหลวง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๘. กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑) สํานักงานสถิติแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๗,๒๑๕,๐๐๐ บาท

รวม

๒๗,๒๑๕,๐๐๐ บาท
๑๑๐,๕๗๓,๒๐๐ บาท

๑๑๐,๕๗๓,๒๐๐ บาท
รวม
รวม

๑๓,๘๕๙,๖๐๐ บาท
๑๓,๘๕๙,๖๐๐ บาท

๑๓,๘๕๙,๖๐๐ บาท
รวม

๓๐๓,๒๒๑,๖๐๐ บาท

รวม

๑๑๒,๕๙๑,๗๐๐ บาท

๙๒,๕๙๑,๗๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมทรัพยากรน้ํา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๔) กรมป่าไม้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๕) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๖) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๐,๒๐๗,๗๐๐ บาท

รวม

๒๐,๒๐๗,๗๐๐ บาท
๑๕๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๕๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๔๐๕,๖๐๐ บาท

๔๐๕,๖๐๐ บาท
รวม

๑,๗๖๒,๐๐๐ บาท

๑,๗๖๒,๐๐๐ บาท
รวม

๑๔,๒๐๔,๖๐๐ บาท
๘๓๒,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑. กระทรวงยุติธรรม
(๑) กรมราชทัณฑ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
๑๒. กระทรวงแรงงาน
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๙,๕๒๑,๘๐๐ บาท

รวม

๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๘๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท

รวม

๘๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท

รวม
รวม

๘๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท
๗๐,๑๖๕,๒๐๐ บาท
๗๐,๑๖๕,๒๐๐ บาท
๓๔,๓๗๒,๓๐๐ บาท

๒๑,๖๓๘,๙๐๐ บาท

รวม

๑๔,๑๕๔,๐๐๐ บาท
๔,๘๒๘,๓๐๐ บาท

รวม

๒,๙๙๙,๗๐๐ บาท
๒,๙๙๙,๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมการจัดหางาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(๓) กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๑๓. กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในกํากับ
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๑,๔๕๒,๖๐๐ บาท
๑,๔๕๒,๖๐๐ บาท

รวม

๓๗๖,๐๐๐ บาท
๓๗๖,๐๐๐ บาท

รวม

๓๗๔,๑๗๕,๔๐๐ บาท

รวม

๗,๑๖๑,๓๐๐ บาท
๗,๑๖๑,๓๐๐ บาท

รวม

๓๑๑,๓๐๗,๑๐๐ บาท
๓๑๑,๓๐๗,๑๐๐ บาท

รวม

๑๐,๒๓๐,๑๐๐ บาท
๑๐,๒๓๐,๑๐๐ บาท

รวม

๘,๖๔๒,๘๐๐ บาท
๘,๖๔๒,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๖) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๔. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
(๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๒๐,๖๖๘,๑๐๐ บาท
๒๐,๖๖๘,๑๐๐ บาท

รวม

๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท

รวม

๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท
๑,๗๕๒,๗๐๐ บาท
๑,๗๕๒,๗๐๐ บาท

รวม

๗,๑๔๒,๘๐๐ บาท

รวม

๗,๑๔๒,๘๐๐ บาท
๑๐๒,๔๕๕,๕๐๐ บาท

รวม

๑๐๒,๓๐๗,๕๐๐ บาท
๒๗,๕๑๙,๕๐๐ บาท

รวม

๗๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท
๑๔๘,๐๐๐ บาท
๑๔๘,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
๑๖. ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๒) สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(๓) สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง
(๔) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๒,๔๖๕,๘๐๐ บาท

รวม

๑๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท

รวม

๑๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท
๑,๗๑๕,๘๐๐ บาท

๑,๗๑๕,๘๐๐ บาท
รวม

๕,๑๗๑,๙๐๐ บาท
๕,๑๗๑,๙๐๐ บาท

รวม

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
๑๗. รัฐวิสาหกิจ
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
(๒) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) องค์การสวนสัตว์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๑๖,๑๘๖,๖๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๖,๑๘๖,๖๐๐ บาท
๒๗๙,๘๔๘,๑๐๐ บาท
๑๗๕,๒๔๘,๑๐๐ บาท

๑๕,๔๙๔,๑๐๐ บาท

รวม

๑๕๙,๗๕๔,๐๐๐ บาท
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑๘. แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมการข้าว
(ข) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๒) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(๓) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๙. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ
(๑) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๒) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๕๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

๓๔,๖๙๔,๕๐๐
๓,๗๕๔,๒๐๐
๗๓๒,๐๐๐
๓,๐๒๒,๒๐๐
๓,๓๒๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๓๒๕,๐๐๐ บาท
๑๖๕,๓๐๐ บาท
๑๖๕,๓๐๐ บาท

รวม

๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

๒๒,๕๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๒,๔๒๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๒,๔๒๕,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐. แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๒) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมการขนส่งทางบก
(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมป่าไม้
๒๑. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(๑) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมการขนส่งทางบก
(ข) กรมท่าอากาศยาน
(ค) กรมทางหลวง
(๒) กระทรวงพลังงาน
(ก) กรมธุรกิจพลังงาน
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การรถไฟ
แห่งประเทศไทย
๒๒. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
๒๓. แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม
(๑) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

รวม
รวม

๑๓,๔๓๑,๖๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๑,๘๕๖,๔๐๐
๑,๘๕๖,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๕๗๕,๒๐๐ บาท
๔,๕๗๕,๒๐๐ บาท
๕๘,๖๑๔,๒๐๐
๓๑,๐๓๙,๖๐๐
๑,๓๖๓,๔๐๐
๑๓,๘๐๐,๐๐๐
๑๕,๘๗๖,๒๐๐
๓,๓๐๕,๐๐๐
๓,๓๐๕,๐๐๐
๒๔,๒๖๙,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๔,๒๖๙,๖๐๐ บาท
รวม
รวม

๑๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท
๑๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท
๑๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท

รวม
รวม

๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑๗๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) ส่วนราชการไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
๒๔. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ
(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมการข้าว
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ง) กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๖. แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๑) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ข) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท

รวม

๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท
๔,๑๒๘,๔๐๐ บาท

รวม
รวม

รวม
รวม

๖๔,๑๔๐,๙๐๐
๖๔,๑๔๐,๙๐๐
๔๔,๗๘๐,๐๐๐
๓๒๑,๐๐๐
๑๒,๔๓๘,๖๐๐
๖,๖๐๑,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๐๓๕,๙๖๔,๙๐๐ บาท
๓,๐๓๕,๙๖๔,๙๐๐ บาท
๒๗๘,๒๔๗,๗๐๐ บาท
๒,๗๕๐,๗๑๗,๒๐๐ บาท
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗. แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(๒) กระทรวงคมนาคม
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
๒๘. แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมพัฒนาที่ดิน
(ค) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ข) กรมทรัพยากรน้ํา
(ค) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(๓) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๔) รัฐวิสาหกิจ
(ก) การประปาส่วนภูมิภาค
๒๙. แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
(๑) กระทรวงยุติธรรม

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๑๑,๙๒๘,๙๐๐ บาท

รวม

๓,๙๒๘,๙๐๐ บาท
๓,๙๒๘,๙๐๐ บาท
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

๘๑๕,๔๕๑,๘๐๐
๕๔๐,๖๔๑,๘๐๐
๕๐๙,๖๐๙,๓๐๐
๑๙,๐๐๙,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๒,๐๒๒,๗๐๐ บาท
รวม

๗๗,๗๘๗,๐๐๐ บาท

รวม

๒,๔๘๐,๐๐๐
๗๓,๔๐๑,๐๐๐
๑,๙๐๖,๐๐๐
๔,๖๑๔,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๔,๖๑๔,๖๐๐ บาท
๑๙๒,๔๐๘,๔๐๐ บาท
๑๙๒,๔๐๘,๔๐๐ บาท

รวม
รวม

๒๕,๑๘๐,๘๐๐ บาท
๒๕,๑๘๐,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) กรมคุมประพฤติ
(ข) กรมราชทัณฑ์
๓๐. แผนงานบูรณาการ
อํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(๒) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมการจัดหางาน
๓๑. แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(๑) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
ภาคกลาง
(ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมชลประทาน
(ข) กระทรวงมหาดไทย
๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(ค) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ง) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดนนทบุรี
๒) จังหวัดปทุมธานี
๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔) จังหวัดสระบุรี
๕) จังหวัดชัยนาท
๖) จังหวัดลพบุรี
๗) จังหวัดอ่างทอง

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๒,๐๒๑,๘๐๐ บาท
๓,๑๕๙,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

๕๕,๘๖๗,๑๐๐ บาท
๑๕,๕๒๒,๐๐๐ บาท

รวม

๑๕,๕๒๒,๐๐๐ บาท
๔๐,๓๔๕,๑๐๐ บาท
๔๐,๓๔๕,๑๐๐ บาท

รวม

๓,๙๓๖,๕๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖๙๒,๐๔๑,๓๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท

รวม

๑๙๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท
๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๗๒๐,๐๐๐
๒๔๔,๖๗๓,๓๐๐
๑๔,๔๐๒,๓๐๐
๔๘,๕๑๐,๐๐๐
๗๔,๕๙๖,๖๐๐
๑๖,๐๗๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐,๙๔๓,๐๐๐
๓,๙๖๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘) จังหวัดนครปฐม
๙) จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๑) จังหวัดเพชรบุรี
๑๒) จังหวัดสมุทรสาคร
(จ) รัฐวิสาหกิจ
๑) การประปาส่วนภูมิภาค
(๒) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคใต้
(ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมชลประทาน
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ข) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมท่าอากาศยาน
(ค) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ง) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดพัทลุง
๒) จังหวัดระนอง
๓) จังหวัดภูเก็ต
๔) จังหวัดกระบี่
๕) จังหวัดตรัง
(จ) รัฐวิสาหกิจ
๑) การประปาส่วนภูมิภาค

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๖,๘๐๕,๒๐๐
๕,๕๐๔,๒๐๐
๓๐,๖๙๐,๐๐๐
๓๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๒๘๗,๐๐๐
๒๓๕,๗๑๔,๐๐๐
๒๓๕,๗๑๔,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๕๑๒,๓๓๓,๙๐๐ บาท

รวม

๓๐๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๔,๗๔๘,๐๐๐
๓๔,๗๔๘,๐๐๐
๔,๗๐๗,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๗๐๗,๐๐๐
๑๖๖,๔๐๘,๗๐๐
๑๔,๕๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๓๖,๕๐๐
๓๐,๓๘๐,๐๐๐
๔๕,๓๗๗,๐๐๐
๖๕,๑๑๕,๒๐๐
๑,๔๗๐,๒๐๐
๑,๔๗๐,๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม

รวม

รวม

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ข) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ค) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดสงขลา
(ง) รัฐวิสาหกิจ
๑) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
(๔) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
(ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ข) กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกํากับ
๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๒) เมืองพัทยา
(ค) รัฐวิสาหกิจ
๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
๒) การประปาส่วนภูมิภาค

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๒๒๙,๗๗๖,๒๐๐ บาท

รวม

๙,๙๗๑,๒๐๐ บาท

รวม

๙,๙๗๑,๒๐๐ บาท
๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๖๖๐,๐๐๐
๖,๒๘๙,๐๐๐
๖,๒๘๙,๐๐๐
๒๑๑,๘๕๖,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๑๑,๘๕๖,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๒๑๐,๔๘๗,๐๐๐ บาท

รวม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓๖๐,๖๑๒,๐๐๐ บาท

รวม

๓๔๖,๕๐๐,๐๐๐
๑๔,๑๑๒,๐๐๐
๘๓๙,๙๗๕,๐๐๐
๑๒๒,๑๒๕,๐๐๐
๗๑๗,๗๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ข) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๑) กรมชลประทาน
(ค) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมท่าอากาศยาน
(ง) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(จ) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดหนองคาย
๒) จังหวัดร้อยเอ็ด
๓) จังหวัดนครราชสีมา
๔) จังหวัดชัยภูมิ
(๖) ส่วนราชการ จังหวัด
และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ภาคเหนือ
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

๓๕๘,๔๒๔,๘๐๐ บาท

รวม

๒๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท
๒๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

รวม

๑๒๗,๔๐๐,๐๐๐
๑๒๗,๔๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐,๐๐๐
๗๒,๓๒๖,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๗๒,๓๒๖,๗๐๐
๘๑,๐๗๓,๑๐๐
๙,๑๓๗,๐๐๐
๔๙,๐๐๕,๐๐๐
๙,๗๐๒,๐๐๐
๑๓,๒๒๙,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๙๓๓,๔๔๖,๘๐๐ บาท

รวม

๖๒,๓๕๔,๖๐๐ บาท

๖๒,๓๕๔,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมการขนส่งทางบก
(ค) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑) กรมป่าไม้
๒) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ง) กระทรวงมหาดไทย
๑) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(จ) กระทรวงสาธารณสุข
๑) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ฉ) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒) จังหวัดลําปาง
๓) จังหวัดน่าน
๔) จังหวัดพะเยา
๕) จังหวัดเชียงราย
๖) จังหวัดแพร่
๗) จังหวัดตาก
๘) จังหวัดพิษณุโลก
๙) จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐) จังหวัดกําแพงเพชร
(ช) รัฐวิสาหกิจ
๑) การประปา
ส่วนภูมิภาค
๓๒. แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวม

๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท
๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท

รวม

๒๗,๕๔๕,๐๐๐ บาท
๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๕,๒๑๕,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๕๘,๕๐๐ บาท

รวม

๒๒,๐๕๘,๕๐๐ บาท
๑๑,๗๓๕,๒๐๐ บาท

รวม

รวม

๑๑,๗๓๕,๒๐๐
๖๙๒,๔๘๕,๖๐๐
๑๓,๕๖๓,๐๐๐
๒๒,๙๔๖,๒๐๐
๒๙๑,๑๑๐,๐๐๐
๒๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๘๘,๓๑๐,๐๐๐
๔,๑๘๕,๐๐๐
๘,๑๘๔,๙๐๐
๑๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๘๘๖,๕๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๑๒,๒๕๖,๑๐๐

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

๑๑๒,๒๕๖,๑๐๐ บาท
รวม

๑,๕๔๘,๙๒๔,๖๐๐ บาท

รวม

๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในกํากับ
(ก) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
(ข) เมืองพัทยา
๓๓. แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน ๑
(ก) จังหวัดนนทบุรี
(ข) จังหวัดปทุมธานี
(ค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ง) จังหวัดสระบุรี
(จ) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑
(๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน ๒
(ก) จังหวัดลพบุรี
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๒
(๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนกลาง

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท
รวม

๑,๕๒๓,๒๕๘,๖๐๐ บาท
๙๕๑,๙๑๗,๒๐๐ บาท
๕๗๑,๓๔๑,๔๐๐ บาท

รวม

รวม

๑,๑๓๖,๘๐๘,๐๐๐ บาท

๒๔๓,๐๕๒,๓๐๐
๘๒,๙๒๙,๐๐๐
๔,๘๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๙๔,๖๐๐
๓๔,๓๙๐,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๙๐,๘๐๘,๔๐๐ บาท

รวม

๓๑,๓๕๒,๒๐๐ บาท
๑๕,๑๘๖,๔๐๐ บาท
๑๖,๑๖๕,๘๐๐ บาท

รวม

๓๓,๙๒๒,๖๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข) จังหวัดปราจีนบุรี
(ค) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(ก) จังหวัดกาญจนบุรี
(ข) จังหวัดนครปฐม
(ค) จังหวัดราชบุรี
(ง) จังหวัดสุพรรณบุรี
(จ) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(ก) จังหวัดสมุทรสงคราม
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(ก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ค) จังหวัดพัทลุง
(ง) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(ก) จังหวัดระนอง
(ข) จังหวัดพังงา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท
๓,๒๕๙,๖๐๐ บาท
๒๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท
รวม

๔๖,๘๐๐,๗๐๐
๑,๒๗๓,๘๐๐
๗,๒๗๐,๐๐๐
๓,๐๔๔,๙๐๐
๘๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓๔,๔๑๒,๐๐๐ บาท
รวม

๑๒,๒๕๓,๐๐๐ บาท
๑๕๕,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๙๘,๐๐๐ บาท

รวม

๗๑,๗๕๓,๘๐๐
๑๖,๔๓๐,๐๐๐
๕๘๖,๐๐๐
๕,๐๐๔,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๔๙,๗๓๓,๔๐๐ บาท
รวม

๒๓๑,๕๑๕,๕๐๐ บาท
๑๕,๘๔๔,๑๐๐ บาท
๓๖,๓๖๐,๘๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้
ชายแดน
(ก) จังหวัดสงขลา
(ข) จังหวัดสตูล
(ค) จังหวัดปัตตานี
(ง) จังหวัดยะลา
(๙) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
(ก) จังหวัดจันทบุรี
(ข) จังหวัดตราด
(ค) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(๑๐) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(ก) จังหวัดเลย
(ข) จังหวัดอุดรธานี
(๑๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(ก) จังหวัดนครพนม
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๑๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(ก) จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข) จังหวัดกาฬสินธุ์

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

๒๗,๘๘๗,๖๐๐ บาท
๑๒,๖๒๒,๕๐๐ บาท
๒๔,๗๙๕,๙๐๐ บาท
๑๑๔,๐๐๔,๖๐๐ บาท
รวม

๘๘,๙๙๘,๙๐๐
๘๒,๒๓๐,๙๐๐
๖,๐๕๒,๕๐๐
๕๑๕,๕๐๐
๒๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๖๒,๖๗๕,๗๐๐
๔๐,๒๔๓,๔๐๐
๕๐๒,๐๐๐
๒๑,๙๓๐,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๗,๘๗๑,๖๐๐ บาท
๔,๔๐๖,๖๐๐ บาท
๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท

รวม

๓๔,๒๔๑,๕๐๐ บาท
๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔,๓๔๑,๕๐๐ บาท

รวม

๒,๔๒๖,๐๐๐ บาท
๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท
๒๔๘,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(ก) จังหวัดนครราชสีมา
(ข) จังหวัดบุรีรัมย์
(ค) จังหวัดชัยภูมิ
(๑๔) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(ก) จังหวัดยโสธร
(ข) จังหวัดอุบลราชธานี
(ค) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๑๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(ก) จังหวัดเชียงใหม่
(ข) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ค) จังหวัดลําปาง
(ง) จังหวัดลําพูน
(จ) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(๑๖) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ๒
(ก) จังหวัดพะเยา
(ข) จังหวัดเชียงราย
(ค) จังหวัดแพร่
(ง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวม

รวม

๑๙,๘๗๕,๐๐๐
๑๑,๗๓๐,๒๐๐
๕,๙๔๐,๐๐๐
๒,๒๐๔,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๒๓๐,๖๐๐ บาท
๖๕๐,๕๐๐ บาท
๔,๒๘๗,๘๐๐ บาท
๒๙๒,๓๐๐ บาท

รวม

๗๔,๕๒๗,๐๐๐
๖,๐๒๒,๕๐๐
๓๓,๘๑๖,๕๐๐
๓๐,๘๘๙,๐๐๐
๑,๖๒๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท
รวม

๗๐,๒๒๐,๙๐๐
๑,๙๔๘,๖๐๐
๒๙,๐๔๔,๖๐๐
๒๔,๒๗๕,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔,๙๕๒,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑๗) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
รวม
๙๔,๔๕๔,๗๐๐ บาท
(ก) จังหวัดตาก
๔,๗๓๙,๒๐๐ บาท
(ข) จังหวัดพิษณุโลก
๓๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท
(ค) จังหวัดอุตรดิตถ์
๖,๕๐๖,๒๐๐ บาท
(ง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
๔๘,๖๒๙,๓๐๐ บาท
(๑๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
รวม
๕,๖๓๖,๐๐๐ บาท
(ก) จังหวัดกําแพงเพชร
๓,๙๖๖,๐๐๐ บาท
(ข) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ า ยที่ โอนตามมาตรา ๔ ให้ ตั้ ง ไว้ เป็ น งบประมาณรายจ่ า ย
สําหรับงบกลาง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) งบกลาง เงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
รวม ๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ วยงานอื่ น เป็ น บางรายการ
ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และกองทุน
และเงินทุ นหมุ นเวียน และโดยที่ การโอนงบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็ นพระราชบั ญญั ติ จึงจําเป็น ต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

