เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับ
งบประมาณ บางรายการ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จานวน ๘๘,๔๕๒,๕๙๗,๙๐๐ บาท ของหน่ วยรั บ
งบประมาณตามรายการดังต่อไปนี้ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย สาหรับงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๑,๐๖๕,๑๙๘,๗๐๐ บาท
(๑) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
รวม
๑๙๕,๓๐๗,๙๐๐ บาท
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
๔๘,๖๒๗,๐๐๐ บาท
(ข) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๖๐,๓๙๕,๓๐๐ บาท
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
๑๔๑,๑๐๐ บาท
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท
(จ) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
๖๕,๑๑๙,๕๐๐ บาท
(๒) กรมประชาสัมพันธ์
รวม
๒๐,๔๔๑,๕๐๐ บาท
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๙,๓๘๔,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) สานักข่าวกรองแห่งชาติ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๔) สานักงบประมาณ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๕) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
(๖) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๗) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๓๕๗,๓๐๐ บาท

รวม

๒๐,๓๕๗,๓๐๐ บาท
๓๕,๗๓๔,๖๐๐ บาท

๒๖,๗๓๔,๖๐๐ บาท

๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๗๕,๐๒๕,๕๐๐ บาท

รวม

๗๕,๐๒๕,๕๐๐ บาท
๑๐,๐๔๗,๒๐๐ บาท

๔,๗๐๗,๔๐๐ บาท
๑,๒๓๑,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๘)

(๙)

(๑๐)

(๑๑)

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔,๑๐๘,๐๐๐ บาท
รวม

๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๙,๘๘๑,๑๐๐ บาท

รวม

๑๖,๓๑๘,๙๐๐ บาท
๒๒,๗๖๘,๓๐๐ บาท

๔,๗๓๐,๓๐๐ บาท

รวม

รวม

๑๘,๐๓๘,๐๐๐ บาท
๓,๙๔๖,๓๐๐ บาท

๓,๙๔๖,๓๐๐ บาท
๒๑,๑๙๗,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๘๕,๒๐๐ บาท

๑๐,๕๑๒,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๒) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๑๓) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๑๔) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๑๕) กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๑๖) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕๔,๐๑๕,๐๐๐ บาท

๑๘,๐๓๓,๐๐๐ บาท

รวม

รวม

๓๕,๙๘๒,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๖๐,๓๐๐ บาท

๓๐,๐๖๐,๓๐๐ บาท
๒๑๓,๔๖๖,๗๐๐ บาท
๑๔๙,๒๓๓,๖๐๐ บาท

๖๔,๒๓๓,๑๐๐ บาท
รวม

๒๒๘,๑๓๐,๕๐๐ บาท
๒๑,๖๑๒,๖๐๐ บาท
๓๘,๖๒๓,๑๐๐ บาท

๑๖๗,๘๙๔,๘๐๐ บาท
รวม

๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๒. กระทรวงกลาโหม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ทุกมิติ
(๒) กองทัพบก
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ทุกมิติ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) กองทัพเรือ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม

๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๗,๗๐๐,๘๙๑,๐๐๐
๓๖๗,๔๓๑,๐๐๐
๒๓๐,๑๖๕,๙๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๕,๒๐๐,๑๐๐ บาท

รวม

๑๐๑,๐๖๕,๐๐๐ บาท
๘,๘๙๔,๙๕๙,๕๐๐ บาท
๒,๓๔๑,๗๘๕,๒๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖,๒๘๓,๑๗๔,๓๐๐ บาท

รวม

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓,๙๔๑,๐๙๕,๕๐๐ บาท
๖๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕๗,๕๐๐,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ทุกมิติ
(๔) กองทัพอากาศ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ทุกมิติ
(๕) กองบัญชาการกองทัพไทย
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ทุกมิติ
๓. กระทรวงการคลัง
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓,๘๑๔,๔๔๕,๐๐๐ บาท
๓,๓๐๑,๕๐๘,๔๐๐ บาท
๑๘๗,๔๓๗,๓๐๐ บาท
๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๐๙๔,๑๒๑,๑๐๐ บาท
๑,๑๙๕,๘๙๖,๖๐๐ บาท
๗๔,๔๒๐,๙๐๐ บาท
๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๑๑๒,๐๗๕,๗๐๐ บาท
๗๗๘,๒๒๖,๗๐๐ บาท
๓๕,๙๘๔,๘๐๐ บาท

๙,๗๘๔,๘๐๐ บาท

๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมธนารักษ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๓) กรมบัญชีกลาง
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๔) กรมศุลกากร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๕) กรมสรรพสามิต
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๖) กรมสรรพากร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๗) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๘) สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕,๘๓๖,๒๐๐ บาท

รวม

๒๕,๘๓๖,๒๐๐ บาท
๓๐,๓๖๘,๖๐๐ บาท

รวม

๓๐,๓๖๘,๖๐๐ บาท
๔๘,๐๕๔,๗๐๐ บาท

รวม

๔๘,๐๕๔,๗๐๐ บาท
๒๙๖,๓๖๔,๔๐๐ บาท

๒๙๖,๓๖๔,๔๐๐ บาท
รวม

๒,๐๓๓,๖๐๐ บาท

รวม

๒,๐๓๓,๖๐๐ บาท
๒๘๑,๓๖๖,๙๐๐ บาท

๒๘๑,๓๖๖,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๙) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๒) กรมการท่องเที่ยว
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๓) กรมพลศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

รวม
รวม

๑,๕๑๗,๕๐๐ บาท

๑,๕๑๗,๕๐๐
๖๒,๗๔๐,๖๐๐
๖๒,๗๔๐,๖๐๐
๓๗,๗๕๐,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๒๔,๙๘๙,๙๐๐ บาท
๑๙๒,๙๘๒,๐๐๐ บาท

รวม

๔๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท

๓๓,๙๐๑,๐๐๐ บาท

รวม

๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท
๓๖,๖๖๔,๙๐๐ บาท

รวม

๓๖,๖๖๔,๙๐๐ บาท
๙๒,๕๓๙,๘๐๐ บาท

๓๘,๕๒๓,๕๐๐ บาท
๑๒๗,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม
(๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕๓,๘๘๙,๓๐๐ บาท
๒๒,๕๓๒,๓๐๐ บาท

๑๘,๙๑๕,๔๐๐ บาท
๓,๖๑๖,๙๐๐ บาท
รวม

๕๐๖,๒๑๒,๙๐๐ บาท

รวม

๑๒๑,๘๘๗,๙๐๐ บาท
๔๐,๗๙๕,๐๐๐ บาท

๔๒,๕๐๙,๐๐๐ บาท
๔,๐๑๑,๙๐๐ บาท

รวม

๓๔,๕๗๒,๐๐๐ บาท
๑๕๖,๕๐๔,๔๐๐ บาท
๖๖,๒๙๑,๙๐๐ บาท
๘๘,๙๖๒,๕๐๐ บาท
๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม
(๔) กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๕) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม
(๖) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๔๕,๖๐๔,๘๐๐ บาท
๑๙,๒๖๑,๓๐๐ บาท
๖,๔๖๐,๐๐๐ บาท
๘,๐๒๗,๕๐๐ บาท
๑๑,๘๕๖,๐๐๐ บาท

รวม

๖๘,๓๗๗,๘๐๐ บาท
๑๔,๖๒๐,๙๐๐ บาท

รวม

๕๓,๗๕๖,๙๐๐ บาท
๘๗,๗๘๗,๖๐๐ บาท
๕,๕๗๓,๖๐๐ บาท
๘๒,๒๑๔,๐๐๐ บาท

รวม

๒๖,๐๕๐,๔๐๐ บาท
๔,๑๘๑,๘๐๐ บาท
๒๑,๘๖๘,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(จ) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ฉ) แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(ช) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
(๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รวม
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑,๒๕๔,๒๓๓,๖๐๐ บาท

๒๙๐,๓๖๖,๖๐๐ บาท

๔๑,๔๔๐,๘๐๐ บาท

๖๕,๔๕๕,๕๐๐ บาท
๓,๖๗๐,๒๐๐ บาท

๑๙,๕๐๖,๐๐๐ บาท
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔๒,๓๑๒,๐๐๐ บาท
๔,๙๘๒,๑๐๐ บาท
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๔) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๕) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๖) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓๑,๕๕๑,๓๐๐ บาท

๔,๗๖๔,๘๐๐ บาท

รวม

๒๖,๗๘๖,๕๐๐ บาท
๑๖,๗๒๑,๐๐๐ บาท

๓,๙๕๑,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๕๗๒,๕๐๐ บาท

รวม

๕,๕๗๒,๕๐๐ บาท
๑,๕๖๗,๕๐๐ บาท

๑,๕๖๗,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) มหาวิทยาลัยนครพนม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๘) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๙) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๑๐) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑๑) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑๒) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๔,๔๕๗,๙๐๐ บาท

รวม

๑๔,๔๕๗,๙๐๐ บาท
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๖๕๑,๘๐๐ บาท

๑๕,๓๑๒,๕๐๐ บาท

รวม

๔,๓๓๙,๓๐๐ บาท
๑,๕๘๖,๐๐๐ บาท

๑,๕๘๖,๐๐๐ บาท
รวม

๘,๘๔๒,๒๐๐ บาท

รวม

๘,๘๔๒,๒๐๐ บาท
๑,๔๓๔,๙๐๐ บาท

๙๒๘,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๑๓)

(๑๔)

(๑๕)

(๑๖)

(๑๗)

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕๐๖,๖๐๐ บาท
๑๖,๙๖๓,๙๐๐ บาท

รวม

๑๖,๙๖๓,๙๐๐ บาท
๒๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท

๑๘,๐๗๒,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘,๗๖๕,๔๐๐ บาท

๓๐๗,๖๐๐ บาท

รวม

๘,๔๕๗,๘๐๐ บาท
๘๗๑,๘๐๐ บาท

๑๗๙,๓๐๐ บาท

รวม

๖๙๒,๕๐๐ บาท
๑๙,๗๒๔,๖๐๐ บาท

๑๑,๔๒๑,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๑๘)

(๑๙)

(๒๐)

(๒๑)

(๒๒)

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๘,๓๐๓,๔๐๐ บาท
๑๕,๖๕๕,๘๐๐ บาท

๖,๓๕๔,๕๐๐ บาท

รวม

๙,๓๐๑,๓๐๐ บาท
๑๖,๕๐๗,๗๐๐ บาท

๑๖,๑๐๗,๗๐๐ บาท

รวม

๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗,๙๕๕,๔๐๐ บาท

๑๒,๐๙๔,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๘๖๑,๔๐๐ บาท
๑๑,๓๕๙,๐๐๐ บาท

รวม

๑๑,๓๕๙,๐๐๐ บาท
๒๐,๘๑๘,๗๐๐ บาท

๙,๐๑๘,๗๐๐ บาท
๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๒๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๒๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๐,๑๗๔,๗๐๐ บาท

๕,๑๓๘,๗๐๐ บาท

รวม

๕,๐๓๖,๐๐๐ บาท
๑๐,๔๗๖,๕๐๐ บาท

๔,๗๓๕,๓๐๐ บาท

รวม

๕,๗๔๑,๒๐๐ บาท
๙,๔๕๒,๗๐๐ บาท

๔,๓๗๐,๔๐๐ บาท

รวม

๕,๐๘๒,๓๐๐ บาท
๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔,๖๙๑,๒๐๐ บาท

รวม

๖,๔๐๘,๘๐๐ บาท
๑๘,๒๐๘,๔๐๐ บาท

๑๖,๖๒๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๒๘)

(๒๙)

(๓๐)

(๓๑)

(๓๒)

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑,๕๘๓,๔๐๐ บาท
๑๔,๓๑๓,๖๐๐ บาท

รวม

๑๔,๓๑๓,๖๐๐ บาท
๑๘,๔๒๑,๔๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๔๒๑,๔๐๐ บาท
๖,๕๖๑,๑๐๐ บาท

รวม

๖,๕๖๑,๑๐๐ บาท
๑๙,๙๒๔,๐๐๐ บาท

๗,๕๖๑,๐๐๐ บาท

รวม

๑๒,๓๖๓,๐๐๐ บาท
๖,๙๙๔,๑๐๐ บาท

๘๒,๙๐๐ บาท
๖,๙๑๑,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๓๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๑,๔๘๖,๕๐๐ บาท

๗,๐๖๕,๗๐๐ บาท

รวม

๔,๔๒๐,๘๐๐ บาท
๑๔,๒๐๘,๖๐๐ บาท

๔,๑๖๒,๕๐๐ บาท

รวม

๑๐,๐๔๖,๑๐๐ บาท
๑๓,๓๑๒,๔๐๐ บาท

๙,๙๙๗,๕๐๐ บาท

รวม

๓,๓๑๔,๙๐๐ บาท
๗,๐๙๔,๙๐๐ บาท

รวม

๗,๐๙๔,๙๐๐ บาท
๑๕,๔๒๙,๒๐๐ บาท

๙,๐๑๘,๗๐๐ บาท
๖,๔๑๐,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๓๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๕,๑๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๑๕,๑๗๘,๒๐๐ บาท
๕,๙๗๓,๐๐๐ บาท

๒,๐๔๓,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๙๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๑๒๒,๔๐๐ บาท

๕,๘๑๒,๘๐๐ บาท

๑,๘๓๗,๙๐๐ บาท
๓,๔๗๑,๗๐๐ บาท
รวม

๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕๐,๐๐๐ บาท
๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๒๔,๗๕๐,๑๐๐ บาท

๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๖,๒๐๐,๑๐๐ บาท
๕,๕๕๖,๖๐๐ บาท

๒๑๗,๕๐๐ บาท

รวม

๕,๓๓๙,๑๐๐ บาท
๘,๔๑๗,๐๐๐ บาท

๖,๗๕๑,๑๐๐ บาท

รวม

๑,๖๖๕,๙๐๐ บาท
๑๙,๖๘๔,๓๐๐ บาท

๙,๗๙๔,๐๐๐ บาท

รวม

๙,๘๙๐,๓๐๐ บาท
๓๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๑๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๔๗)

(๔๘)

(๔๙)

(๕๐)

(๕๑)

(๕๒)

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๓๔๗,๙๐๐ บาท

รวม

๑๑,๓๔๗,๙๐๐ บาท
๑๐,๒๔๓,๐๐๐ บาท

๗๕๒,๙๐๐ บาท

รวม

๙,๔๙๐,๑๐๐ บาท
๖,๔๕๖,๘๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๙๕๖,๘๐๐ บาท
๑๓,๓๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๓,๓๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๓๘,๗๐๐ บาท

รวม

๑๒,๐๓๘,๗๐๐ บาท
๙๘,๔๒๙,๕๐๐ บาท

๘๑,๙๗๗,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๕๓)

(๕๔)

(๕๕)

(๕๖)

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๖,๔๕๒,๐๐๐ บาท
๒,๔๑๖,๖๐๐ บาท

รวม

๒,๔๑๖,๖๐๐ บาท
๓๐,๑๘๗,๗๐๐ บาท

๓๐,๑๖๒,๔๐๐ บาท

รวม

๒๕,๓๐๐ บาท
๓๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒๖,๐๕๖,๗๐๐ บาท

๒๖,๐๕๖,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๕๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๕๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๖๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๗๓,๘๗๑,๒๐๐ บาท

๓๓,๕๗๑,๒๐๐ บาท
๓๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๗,๐๒๔,๗๐๐ บาท

๑๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๑๖,๐๗๔,๗๐๐ บาท
รวม

๑๒,๐๙๐,๓๐๐ บาท

๓,๑๓๘,๙๐๐ บาท

รวม

๘,๙๕๑,๔๐๐ บาท
๑๙,๑๙๔,๘๐๐ บาท

๑๗,๖๑๘,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๘. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๒) กรมการข้าว
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓) กรมชลประทาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑,๕๗๖,๖๐๐ บาท
๑,๑๕๓,๒๕๓,๘๐๐ บาท

รวม

๓๙,๙๕๗,๑๐๐ บาท

รวม

๓๙,๙๕๗,๑๐๐ บาท
๑๓๒,๙๑๑,๘๐๐ บาท

๕,๖๒๓,๔๐๐ บาท
๑๒๓,๔๔๔,๔๐๐ บาท
๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑,๓๑๔,๐๐๐ บาท
๔๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๖๔,๙๐๐ บาท
๕,๐๖๔,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) กรมประมง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(จ) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ฉ) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(ช) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๖) กรมปศุสัตว์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๗๐,๙๑๔,๐๐๐ บาท

๗,๑๖๗,๗๐๐ บาท

๑,๐๕๘,๘๐๐ บาท

๘,๑๘๔,๘๐๐ บาท
๔๗,๑๓๔,๔๐๐ บาท
๑,๑๔๖,๖๐๐ บาท
๓,๑๙๔,๒๐๐ บาท

รวม

๓,๐๒๗,๕๐๐ บาท
๑๔๓,๒๗๗,๙๐๐ บาท

๑๓,๑๕๕,๓๐๐ บาท
๑๒๖,๙๔๖,๘๐๐ บาท
๑๑๐,๗๐๐ บาท
๓,๐๖๕,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) กรมพัฒนาที่ดิน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๙) กรมวิชาการเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๙๖,๕๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๙๖,๕๗๘,๒๐๐ บาท
๑๖๙,๙๗๐,๖๐๐ บาท

๑๑๘,๗๗๖,๕๐๐ บาท
๓๗,๗๖๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๔๒๙,๑๐๐ บาท
๔๙,๓๕๔,๒๐๐ บาท

๒๐,๔๒๑,๑๐๐ บาท
๒๘,๖๕๓,๑๐๐ บาท

รวม

๒๘๐,๐๐๐ บาท
๑๙๓,๗๙๒,๘๐๐ บาท

๔๓,๕๒๔,๗๐๐ บาท
๑๔๓,๘๐๑,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๑๒) กรมหม่อนไหม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๑๓) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๖,๔๖๖,๘๐๐ บาท
๑๐๒,๕๘๒,๗๐๐ บาท

๓๒,๐๗๙,๖๐๐ บาท
๔๙,๐๔๖,๕๐๐ บาท

รวม

๒๑,๔๕๖,๖๐๐ บาท
๔๑,๔๘๐,๗๐๐ บาท

๒๖,๑๒๗,๕๐๐ บาท
๑๑,๒๔๑,๗๐๐ บาท
๑,๐๐๒,๒๐๐ บาท

รวม

๓,๑๐๙,๓๐๐ บาท
๒๒,๘๕๕,๔๐๐ บาท

๒,๓๔๖,๐๐๐ บาท
๑๙,๐๗๐,๔๐๐ บาท
๑,๔๓๙,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๔) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(๑๕) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
๙. กระทรวงคมนาคม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๒) กรมการขนส่งทางบก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๖,๘๒๒,๓๐๐ บาท

๑๓,๔๑๗,๖๐๐ บาท

รวม

๓,๔๐๔,๗๐๐ บาท
๒๒,๓๒๑,๒๐๐ บาท

๑๔,๕๒๔,๑๐๐ บาท

รวม
รวม

๗,๗๙๗,๑๐๐ บาท
๓,๔๒๗,๔๘๔,๔๐๐ บาท
๘๓,๗๘๖,๕๐๐ บาท

รวม

๘๓,๗๘๖,๕๐๐ บาท
๑๓๘,๘๑๕,๖๐๐ บาท

๔๐,๓๔๙,๖๐๐ บาท

๙๘,๔๖๖,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) กรมการขนส่งทางราง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๔) กรมเจ้าท่า
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๕) กรมทางหลวง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๖) กรมทางหลวงชนบท
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๗) กรมท่าอากาศยาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๘) สานักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๘,๓๖๐,๕๐๐ บาท

รวม

๘,๓๖๐,๕๐๐ บาท
๑๔๑,๒๕๑,๒๐๐ บาท

รวม

๑๔๑,๒๕๑,๒๐๐ บาท
๑,๙๕๓,๕๗๕,๕๐๐ บาท

รวม

๑,๙๕๓,๕๗๕,๕๐๐ บาท
๑,๐๗๕,๒๘๒,๑๐๐ บาท

รวม

๑,๐๗๕,๒๘๒,๑๐๐ บาท
๑๔,๖๙๕,๕๐๐ บาท

๑๔,๖๙๕,๕๐๐ บาท
รวม

๑๑,๗๑๗,๕๐๐ บาท

รวม

๑๑,๗๑๗,๕๐๐ บาท
๖๔๑,๖๔๙,๖๐๐ บาท

รวม

๖๒,๒๑๒,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
(๓) สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(๔) สานักงานสถิติแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๖๒,๒๑๒,๒๐๐ บาท
๑๐๓,๐๔๕,๕๐๐ บาท

๒๙,๘๗๖,๔๐๐ บาท

๗๓,๑๖๙,๑๐๐ บาท
รวม

๑๒๖,๓๙๑,๙๐๐ บาท

รวม

๑๒๖,๓๙๑,๙๐๐ บาท
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๕๗๑,๒๒๙,๖๐๐ บาท

รวม

๕๙,๘๓๖,๘๐๐ บาท

๕๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท
๑๖๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
(๒) กรมควบคุมมลพิษ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗,๔๔๑,๘๐๐ บาท

รวม

๔๗๕,๐๐๐ บาท
๔๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท

รวม

๔๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท
๕๘,๙๒๕,๔๐๐ บาท

๒๑,๘๖๑,๗๐๐ บาท
๗๐๙,๘๐๐ บาท

๑๑,๘๕๗,๖๐๐ บาท

๒๐,๘๔๙,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(จ) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
กรมทรัพยากรธรณี
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้า
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓,๖๔๗,๒๐๐ บาท
๖,๑๖๘,๗๐๐ บาท

๖,๐๖๘,๗๐๐ บาท

รวม

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔,๗๔๐,๖๐๐ บาท

รวม

๑๔,๗๔๐,๖๐๐ บาท
๓,๖๔๔,๐๐๐ บาท

รวม

๓,๖๔๔,๐๐๐ บาท
๗๖,๖๓๓,๓๐๐ บาท

๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๘) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
(๙) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๙,๖๖๘,๗๐๐ บาท

รวม

๔๕,๙๐๘,๖๐๐ บาท
๔๑,๓๐๒,๔๐๐ บาท

๓๐,๗๒๙,๐๐๐ บาท
๖๒๐,๐๐๐ บาท

๙,๙๕๓,๔๐๐ บาท
รวม

๑๐๔,๕๐๖,๒๐๐ บาท

๙๐๐,๐๐๐ บาท

๔๖,๐๕๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
(๑๐) สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. กระทรวงพลังงาน
(๑) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
(๓) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕๖,๓๘๗,๘๐๐ บาท

๑,๑๖๓,๔๐๐ บาท

รวม

๑๕๗,๒๒๖,๒๐๐ บาท

๓๗,๓๑๙,๙๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๑๙,๙๐๖,๓๐๐ บาท
๓๗,๗๗๓,๒๐๐ บาท
๑๗,๑๕๐,๙๐๐ บาท

๑๖,๓๘๓,๑๐๐ บาท

รวม

๗๖๗,๘๐๐ บาท
๑,๔๙๖,๔๐๐ บาท
๑,๔๙๖,๔๐๐ บาท

รวม

๑๘,๕๗๓,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
(๔) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
๑๓. กระทรวงพาณิชย์
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒) กรมการค้าต่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗,๒๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๑๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท
๕๕๒,๗๐๐ บาท

๕๔๔,๕๐๐ บาท

รวม
รวม

๘,๒๐๐ บาท
๒๗๗,๓๕๙,๔๐๐ บาท
๓๐,๗๖๙,๓๐๐ บาท

๒๕,๒๙๕,๖๐๐ บาท

รวม

๕,๔๗๓,๗๐๐ บาท
๓๒,๑๒๓,๙๐๐ บาท

๑๒,๖๒๓,๙๐๐ บาท
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) กรมการค้าภายใน
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม
(๔) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
(๕) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๖) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๗) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒๙,๔๒๕,๗๐๐ บาท
๔,๒๘๓,๘๐๐ บาท

รวม

๒๕,๑๔๑,๙๐๐ บาท
๑๖,๙๗๕,๐๐๐ บาท

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๙,๔๗๕,๐๐๐ บาท
๑,๒๓๕,๗๐๐ บาท

๖๐,๗๐๐ บาท

รวม

๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท
๑๓๘,๓๒๘,๓๐๐ บาท

๙,๓๔๓,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๘) สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑๔. กระทรวงมหาดไทย
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(จ) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๒) กรมการปกครอง
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๒๘,๙๘๔,๕๐๐ บาท
๑๐,๒๐๑,๕๐๐ บาท
๑๐,๑๑๕,๙๐๐ บาท

รวม
รวม

๘๕,๖๐๐ บาท
๒,๐๕๗,๙๒๙,๓๐๐ บาท
๖๙๗,๗๒๔,๓๐๐ บาท

๙,๗๗๔,๑๐๐ บาท

๓,๘๙๒,๔๐๐ บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท

รวม

๖๗๙,๒๔๔,๘๐๐ บาท
๑๕๒,๘๕๕,๕๐๐ บาท

๓,๓๔๕,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านความมั่นคง
(จ) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๓) กรมการพัฒนาชุมชน
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ
(๔) กรมที่ดิน
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(๕) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕๑,๔๖๙,๖๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓,๑๐๓,๕๐๐ บาท

๘๓,๙๓๖,๖๐๐ บาท
๔,๙๑๕,๕๐๐ บาท
๑,๓๑๕,๕๐๐ บาท
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔๖,๔๔๘,๒๐๐ บาท

๗๙๕,๐๐๐ บาท

๑๓,๒๒๖,๘๐๐ บาท

๓๒,๔๒๖,๔๐๐ บาท
๖๘๗,๗๑๙,๕๐๐ บาท
๑๑,๙๙๕,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๖) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
๑๕. กระทรวงยุติธรรม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๖๗๕,๗๒๔,๒๐๐ บาท
๔๖๒,๖๗๑,๗๐๐ บาท

๙๑๑,๐๐๐ บาท

๒๕๐,๓๕๑,๐๐๐ บาท

รวม

๒๑๑,๔๐๙,๗๐๐ บาท
๕,๕๙๔,๖๐๐ บาท

๓,๗๑๒,๓๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๘๘๒,๓๐๐ บาท
๓๘๔,๕๗๓,๖๐๐ บาท
๒๒,๖๑๕,๕๐๐ บาท

๑๙,๔๔๖,๖๐๐ บาท
๓,๑๖๘,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
(๓) กรมคุมประพฤติ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
(๔) กรมบังคับคดี
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๕) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๓,๒๙๓,๑๐๐ บาท

๔,๕๒๗,๔๐๐ บาท

รวม

๘,๗๖๕,๗๐๐ บาท
๑๖,๓๙๘,๔๐๐ บาท
๑๓,๒๓๔,๓๐๐ บาท

๑,๔๒๓,๑๐๐ บาท

รวม

๑,๗๔๑,๐๐๐ บาท
๕๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท

๔๖,๑๗๙,๒๐๐ บาท

รวม

๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท
๓๐,๖๒๔,๔๐๐ บาท

๒๗,๙๓๐,๒๐๐ บาท
๑,๕๔๔,๒๐๐ บาท
๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) กรมราชทัณฑ์
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๗) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๘) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๐๙,๕๘๓,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘,๒๙๖,๔๐๐ บาท
๔๓๘,๖๐๐ บาท

๙๕,๘๔๘,๕๐๐ บาท
๖๒,๙๕๙,๘๐๐ บาท

๔,๒๘๖,๗๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๒๖๖,๖๐๐ บาท

๕๖,๔๐๖,๕๐๐ บาท
๗,๖๙๑,๗๐๐ บาท

๓,๓๔๖,๔๐๐ บาท
๔,๓๔๕,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๙) สานักงานกิจการยุติธรรม
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
๑๖. กระทรวงแรงงาน
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๒) กรมการจัดหางาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕,๑๑๕,๒๐๐ บาท
๔,๙๘๙,๐๐๐ บาท
๑๒๖,๒๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

รวม

๖๒,๑๖๒,๐๐๐
๖๒,๑๖๒,๐๐๐
๒๒,๔๕๓,๓๐๐
๒,๙๙๒,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๙๙๒,๘๐๐ บาท
๔,๐๕๙,๕๐๐ บาท

๓,๗๔๕,๕๐๐ บาท
๓๕,๐๐๐ บาท

รวม

๒๗๙,๐๐๐ บาท
๕,๒๗๒,๖๐๐ บาท

๓๖๘,๒๐๐ บาท
๕๑๖,๐๐๐ บาท
๔,๓๘๘,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลักประกันทางสังคม
๑๗. กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๒) กรมการศาสนา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๓) กรมศิลปากร
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๐,๑๒๘,๔๐๐ บาท
๘,๗๑๘,๔๐๐ บาท
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒๖๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๗๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐๓,๗๐๔,๒๐๐ บาท
๕๓,๖๔๔,๖๐๐ บาท

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗,๒๗๔,๖๐๐ บาท

รวม

๓๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท
๓๓,๘๓๑,๗๐๐ บาท

๔,๘๙๒,๓๐๐ บาท
๑๒,๘๘๐,๘๐๐ บาท

รวม

๑๖,๐๕๘,๖๐๐ บาท
๔๑,๗๖๔,๐๐๐ บาท
๑๐,๑๘๒,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๕) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
(๖) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓๑,๕๘๑,๗๐๐ บาท
๒๙,๐๔๗,๗๐๐ บาท
๑๕,๔๗๔,๙๐๐ บาท

รวม

๑๓,๕๗๒,๘๐๐ บาท
๓๑,๔๒๒,๒๐๐ บาท
๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๙,๙๙๒,๒๐๐ บาท
๑๓,๙๙๔,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๑,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๒,๔๙๒,๒๐๐ บาท
๔,๗๔๖,๖๕๒,๙๐๐ บาท
๔๑๒,๓๙๙,๖๐๐ บาท

๑๕๒,๖๑๓,๑๐๐ บาท
๕๒,๑๘๖,๑๐๐ บาท

๑๖๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท
๔๕,๗๒๘,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
(๓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
(ง) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(จ) แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ฉ) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๔) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓,๙๒๐,๖๒๗,๗๐๐ บาท
๒,๓๑๐,๕๐๐ บาท

๓,๕๘๒,๗๕๐,๖๐๐ บาท

๓๐๔,๕๗๖,๘๐๐ บาท

รวม

๓๐,๙๘๙,๘๐๐ บาท
๔๐๒,๐๗๕,๖๐๐ บาท
๙๗๒,๐๐๐ บาท

๒๐๖,๔๑๕,๘๐๐ บาท
๑๓,๗๗๔,๐๐๐ บาท
๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖,๕๗๘,๒๐๐ บาท

รวม

๑๖๐,๘๓๕,๖๐๐ บาท
๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๒) กรมการแพทย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๓) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๔) กรมควบคุมโรค
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม

๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๓๕๖,๑๔๔,๓๐๐ บาท
๑,๐๕๑,๘๓๘,๒๐๐ บาท

๓๘,๓๒๗,๒๐๐ บาท
๔,๗๘๒,๒๐๐ บาท

รวม

๑,๐๐๘,๗๒๘,๘๐๐ บาท
๑๒๔,๐๓๐,๗๐๐ บาท

๖,๕๐๐ บาท
๑๒๔,๐๒๔,๒๐๐ บาท
รวม

๑๔,๐๒๖,๔๐๐ บาท

๔,๖๑๖,๗๐๐ บาท

รวม

๙,๔๐๙,๗๐๐ บาท
๓๖,๑๑๙,๒๐๐ บาท

๒๖,๒๙๘,๗๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กรมสุขภาพจิต
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กรมอนามัย
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพระบรมราชชนก
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๙,๘๒๐,๕๐๐ บาท
๔๐,๑๓๗,๖๐๐ บาท

๘,๑๒๑,๕๐๐ บาท

รวม

๓๒,๐๑๖,๑๐๐ บาท
๕,๔๙๖,๑๐๐ บาท

๑,๔๘๖,๔๐๐ บาท

รวม

๔,๐๐๙,๗๐๐ บาท
๒๑,๒๐๑,๖๐๐ บาท

รวม

๒๑,๒๐๑,๖๐๐ บาท
๑๒,๓๑๙,๗๐๐ บาท

รวม

๑๒,๓๑๙,๗๐๐ บาท
๓๖,๐๗๕,๑๐๐ บาท

๓๖,๐๗๕,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ค) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๔,๘๙๙,๗๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๔,๘๙๙,๗๐๐ บาท
๑๓๙,๙๘๐,๓๐๐ บาท
๕๙,๒๔๐,๔๐๐ บาท

๒๖,๕๗๖,๕๐๐ บาท

รวม

๓๒,๖๖๓,๙๐๐ บาท
๒๐,๐๑๙,๘๐๐ บาท

๑,๖๑๙,๕๐๐ บาท

๕,๖๕๗,๒๐๐ บาท

รวม

๑๒,๗๔๓,๑๐๐ บาท
๕,๓๗๕,๙๐๐ บาท

๒,๖๐๕,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๔) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๕) สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
รวม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๖) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒,๗๗๐,๐๐๐ บาท
๑๘,๔๗๒,๓๐๐ บาท

๖๗๘,๐๐๐ บาท

๑๗,๗๙๔,๓๐๐ บาท
๑๓,๙๔๑,๒๐๐ บาท

๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓,๗๔๑,๒๐๐ บาท
๒๒,๕๖๐,๙๐๐ บาท

๑๔,๖๓๑,๑๐๐ บาท

๗,๙๒๙,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๗) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
๒๑. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๑) ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(๒) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๓) สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(๔) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
รักษาความสงบภายในประเทศ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓๖๙,๘๐๐ บาท

๒๖๙,๘๐๐ บาท

๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๗๗๕,๒๕๓,๑๐๐ บาท

รวม

๘,๓๕๕,๘๐๐ บาท
๘,๓๕๕,๘๐๐ บาท

รวม

๑๔,๗๙๗,๒๐๐ บาท

๑๔,๗๙๗,๒๐๐ บาท

รวม

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๔๔,๓๔๔,๙๐๐ บาท
๖๒,๖๒๕,๙๐๐ บาท
๑๘๙,๒๘๖,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
(ก) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๙๒,๔๓๒,๘๐๐ บาท
รวม

รวม

๗,๑๙๖,๓๐๐ บาท
๖,๗๙๙,๓๐๐ บาท
๓๙๗,๐๐๐ บาท
๑๗๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท

๑๓๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙,๑๒๙,๔๐๐ บาท
๙,๑๒๙,๔๐๐ บาท

รวม

๘,๘๖๙,๕๐๐ บาท

๙๓๔,๕๐๐ บาท

๗,๙๓๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดชัยนาท
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดลพบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดสระบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ฉ) จังหวัดสิงห์บุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๒,๕๓๗,๑๘๔,๖๐๐ บาท

รวม

๑๑๑,๒๐๑,๓๐๐ บาท
๒๕,๙๒๘,๒๐๐ บาท

๒๕,๙๒๘,๒๐๐ บาท
๔,๖๗๕,๙๐๐ บาท

๔,๖๗๕,๙๐๐ บาท
๕,๘๕๑,๙๐๐ บาท

๕,๘๕๑,๙๐๐ บาท
๒๓,๙๒๕,๙๐๐ บาท

๒๓,๙๒๕,๙๐๐ บาท
๒๒,๑๒๒,๕๐๐ บาท

๒๒,๑๒๒,๕๐๐ บาท
๒๗,๑๙๖,๙๐๐ บาท

๒๗,๑๙๖,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(ช) จังหวัดอ่างทอง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดนครปฐม
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดนนทบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดปทุมธานี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดสมุทรปราการ
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๒๒๙,๒๗๗,๘๐๐ บาท
๖๗,๒๖๕,๑๐๐ บาท

๖๗,๒๖๕,๑๐๐ บาท
๒๗,๓๙๒,๙๐๐ บาท

๒๗,๓๙๒,๙๐๐ บาท
๓๙,๒๐๔,๑๐๐ บาท

๓๙,๒๐๔,๑๐๐ บาท
๖๙,๐๐๖,๕๐๐ บาท

๖๙,๐๐๖,๕๐๐ บาท
๒๖,๔๐๙,๒๐๐ บาท

๒๖,๔๐๙,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดกาญจนบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดราชบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดสุพรรณบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๒
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๙๔,๗๓๑,๕๐๐ บาท
๒๙,๓๒๙,๐๐๐ บาท

๒๙,๓๒๙,๐๐๐ บาท
๑๙,๕๙๗,๖๐๐ บาท

๑๙,๕๙๗,๖๐๐ บาท
๒๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท

๒๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๗๔,๙๐๐ บาท

๒๐,๐๗๔,๙๐๐ บาท
รวม

๑๑๖,๐๖๖,๖๐๐ บาท
๔๒,๒๓๓,๖๐๐ บาท

๔๒,๒๓๓,๖๐๐ บาท
๑๙,๕๐๑,๘๐๐ บาท

๑๙,๕๐๑,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) จังหวัดเพชรบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดสมุทรสงคราม
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดสมุทรสาคร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดชุมพร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๒,๘๒๘,๘๐๐ บาท

๑๒,๘๒๘,๘๐๐ บาท
๙,๔๒๕,๔๐๐ บาท

๙,๔๒๕,๔๐๐ บาท
๓๒,๐๗๗,๐๐๐ บาท

๓๒,๐๗๗,๐๐๐ บาท
รวม

๒๑๗,๑๘๘,๒๐๐ บาท
๔๕,๙๗๔,๑๐๐ บาท

๔๕,๙๗๔,๑๐๐ บาท
๑๕,๕๐๗,๑๐๐ บาท

๑๕,๕๐๗,๑๐๐ บาท
๕๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท

๕๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) จังหวัดพัทลุง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดสงขลา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ฉ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๖) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดกระบี่
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดตรัง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๑,๑๗๐,๑๐๐ บาท

๒๑,๑๗๐,๑๐๐ บาท
๑๖,๐๒๒,๑๐๐ บาท

๑๖,๐๒๒,๑๐๐ บาท
๖๗,๑๕๙,๘๐๐ บาท

๖๗,๑๕๙,๘๐๐ บาท
รวม

๑๓๗,๐๓๒,๐๐๐ บาท
๓๑,๘๖๖,๒๐๐ บาท

๓๑,๘๖๖,๒๐๐ บาท
๑๙,๘๐๖,๙๐๐ บาท

๑๙,๘๐๖,๙๐๐ บาท
๒๑,๘๑๒,๓๐๐ บาท

๒๑,๘๑๒,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) จังหวัดพังงา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดภูเก็ต
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ฉ) จังหวัดระนอง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ช) จังหวัดสตูล
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๗) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดนราธิวาส
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๕,๕๗๔,๒๐๐ บาท

๑๕,๕๗๔,๒๐๐ บาท
๑๕,๔๖๙,๗๐๐ บาท

๑๕,๔๖๙,๗๐๐ บาท
๑๓,๘๒๔,๓๐๐ บาท

๑๓,๘๒๔,๓๐๐ บาท
๑๘,๖๗๘,๔๐๐ บาท

๑๘,๖๗๘,๔๐๐ บาท
รวม

๘๙,๘๒๔,๐๐๐ บาท
๓๔,๕๓๐,๘๐๐ บาท

๓๔,๕๓๐,๘๐๐ บาท
๒๐,๐๘๓,๘๐๐ บาท

๒๐,๐๘๓,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) จังหวัดปัตตานี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดยะลา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ๑
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดชลบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดระยอง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๙) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ๒
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๗,๓๓๖,๒๐๐ บาท

๑๗,๓๓๖,๒๐๐ บาท
๑๗,๘๗๓,๒๐๐ บาท

๑๗,๘๗๓,๒๐๐ บาท
รวม

๙๗,๘๒๔,๔๐๐ บาท
๓๔,๑๗๑,๔๐๐ บาท

๓๔,๑๗๑,๔๐๐ บาท
๒๖,๖๙๗,๐๐๐ บาท

๒๖,๖๙๗,๐๐๐ บาท
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓๕,๑๕๖,๐๐๐ บาท

๓๕,๑๕๖,๐๐๐ บาท
รวม

๑๙๙,๑๑๑,๖๐๐ บาท
๖๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดจันทบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดตราด
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดนครนายก
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดปราจีนบุรี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ฉ) จังหวัดสระแก้ว
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๐) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
รวม
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๖๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท
๑๙,๖๓๔,๕๐๐ บาท

๑๙,๖๓๔,๕๐๐ บาท
๕๒๖,๓๐๐ บาท

๕๒๖,๓๐๐ บาท
๑๔,๙๐๑,๘๐๐ บาท

๑๔,๙๐๑,๘๐๐ บาท
๕๗,๗๗๐,๘๐๐ บาท

๕๗,๗๗๐,๘๐๐ บาท
๔๔,๖๖๐,๒๐๐ บาท

๔๔,๖๖๐,๒๐๐ บาท

๑๓๗,๘๙๑,๒๐๐ บาท
๔๑,๓๖๓,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดบึงกาฬ
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดเลย
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดหนองคาย
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดหนองบัวลาภู
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ฉ) จังหวัดอุดรธานี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
รวม
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔๑,๓๖๓,๕๐๐ บาท
๒๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑๘,๖๑๘,๗๐๐ บาท

๑๘,๖๑๘,๗๐๐ บาท
๒,๔๔๑,๘๐๐ บาท

๒,๔๔๑,๘๐๐ บาท
๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๙,๗๘๗,๒๐๐ บาท

๒๙,๗๘๗,๒๐๐ บาท

๘๗,๘๕๐,๔๐๐ บาท
๒๓,๕๔๖,๑๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดนครพนม
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดมุกดาหาร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดสกลนคร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
รวม
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดกาฬสินธุ์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๓,๕๔๖,๑๐๐ บาท
๑๗,๖๕๙,๓๐๐ บาท

๑๗,๖๕๙,๓๐๐ บาท
๑๐,๗๔๕,๐๐๐ บาท

๑๐,๗๔๕,๐๐๐ บาท
๓๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓๖,๖๗๖,๖๐๐ บาท
๓๒,๕๘๒,๔๐๐ บาท

๓๒,๕๘๒,๔๐๐ บาท
๒๘,๑๖๕,๒๐๐ บาท

๒๘,๑๖๕,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) จังหวัดขอนแก่น
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดมหาสารคาม
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดร้อยเอ็ด
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
รวม
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดชัยภูมิ
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดนครราชสีมา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๗,๑๘๖,๙๐๐ บาท

๒๗,๑๘๖,๙๐๐ บาท
๒๓,๙๘๑,๑๐๐ บาท

๒๓,๙๘๑,๑๐๐ บาท
๒๔,๗๖๑,๐๐๐ บาท

๒๔,๗๖๑,๐๐๐ บาท

๑๐๓,๙๓๕,๓๐๐ บาท
๑๒,๔๒๔,๘๐๐ บาท

๑๒,๔๒๔,๘๐๐ บาท
๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๘๗๕,๒๐๐ บาท

๒๐,๘๗๕,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) จังหวัดบุรีรัมย์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดสุรินทร์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๔) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
รวม
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดยโสธร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดศรีสะเกษ
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดอานาจเจริญ
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท

๓๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท
๒๒,๑๕๕,๓๐๐ บาท

๒๒,๑๕๕,๓๐๐ บาท

๑๗๕,๒๕๑,๐๐๐ บาท
๗๘,๙๖๑,๖๐๐ บาท

๗๘,๙๖๑,๖๐๐ บาท
๑๕,๓๒๙,๙๐๐ บาท

๑๕,๓๒๙,๙๐๐ บาท
๒๙,๓๒๗,๔๐๐ บาท

๒๙,๓๒๗,๔๐๐ บาท
๒๑,๗๗๕,๔๐๐ บาท

๒๑,๗๗๕,๔๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

(จ) จังหวัดอุบลราชธานี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดเชียงใหม่
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดลาปาง
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดลาพูน
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๖) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๙,๘๕๖,๗๐๐ บาท

๒๙,๘๕๖,๗๐๐ บาท
รวม

๑๒๒,๕๕๔,๗๐๐ บาท
๔๔,๘๐๔,๗๐๐ บาท

๔๔,๘๐๔,๗๐๐ บาท
๒๒,๗๘๓,๑๐๐ บาท

๒๒,๗๘๓,๑๐๐ บาท
๒๑,๐๕๗,๗๐๐ บาท

๒๑,๐๕๗,๗๐๐ บาท
๑๙,๕๐๙,๒๐๐ บาท

๑๙,๕๐๙,๒๐๐ บาท
๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รวม

๑๔๕,๒๗๖,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ข) จังหวัดเชียงราย
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดน่าน
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดพะเยา
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดแพร่
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๗) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๑
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕๒,๖๒๙,๐๐๐ บาท

๕๒,๖๒๙,๐๐๐ บาท
๒๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๒๑,๘๕๖,๖๐๐ บาท

๒๑,๘๕๖,๖๐๐ บาท
๒๐,๘๘๐,๒๐๐ บาท

๒๐,๘๘๐,๒๐๐ บาท
๒๑,๑๖๐,๔๐๐ บาท

๒๑,๑๖๐,๔๐๐ บาท
รวม

๒๑๑,๕๔๘,๑๐๐ บาท
๙๕,๖๖๘,๐๐๐ บาท

๙๕,๖๖๘,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) จังหวัดตาก
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดพิษณุโลก
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดเพชรบูรณ์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดสุโขทัย
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ฉ) จังหวัดอุตรดิตถ์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๑๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒
(ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท

๒๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท
๒๙,๕๒๑,๖๐๐ บาท

๒๙,๕๒๑,๖๐๐ บาท
๑๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท

๑๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท
๒๖,๙๓๙,๓๐๐ บาท

๒๖,๙๓๙,๓๐๐ บาท
๒๒,๐๖๕,๒๐๐ บาท

๒๒,๐๖๕,๒๐๐ บาท
รวม

๑๒๓,๙๔๓,๗๐๐ บาท
๓๐,๗๘๔,๙๐๐ บาท

๓๐,๗๘๔,๙๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

(ข) จังหวัดกาแพงเพชร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ค) จังหวัดนครสวรรค์
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ง) จังหวัดพิจิตร
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(จ) จังหวัดอุทัยธานี
๑) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๒๓. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(ก) กรมประชาสัมพันธ์
(ข) กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(๒) กระทรวงกลาโหม
(ก) กองทัพบก
(๓) กระทรวงการต่างประเทศ
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๖,๖๔๗,๔๐๐ บาท

๒๖,๖๔๗,๔๐๐ บาท
๒๕,๘๐๗,๕๐๐ บาท

๒๕,๘๐๗,๕๐๐ บาท
๒๑,๔๘๖,๙๐๐ บาท

๒๑,๔๘๖,๙๐๐ บาท
๑๙,๒๑๗,๐๐๐ บาท

๑๙,๒๑๗,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

รวม
รวม

๗๒๔,๐๓๗,๕๐๐ บาท
๑๗๒,๗๑๒,๘๐๐ บาท
๕,๘๕๒,๐๐๐ บาท
๑๖๖,๘๖๐,๘๐๐
๗๓,๐๔๐,๐๐๐
๗๓,๐๔๐,๐๐๐
๑๕,๒๖๒,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๕,๒๖๒,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ข) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ค) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(จ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ข) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ค) กรมประมง
(ง) กรมปศุสัตว์
(จ) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๖) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวงชนบท
(๗) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมการปกครอง
(ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๘) กระทรวงยุติธรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(ข) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(ค) กรมคุมประพฤติ
(ง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(๙) กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(ข) กรมการศาสนา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๓๕,๒๕๓,๕๐๐ บาท

รวม

๑,๕๕๐,๐๐๐
๕,๔๘๘,๐๐๐
๒๐,๘๔๑,๗๐๐
๕,๗๒๓,๘๐๐
๑,๖๕๐,๐๐๐
๑๑,๑๗๕,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๕๒๓,๖๐๐
๖,๒๔๙,๒๐๐
๑,๔๔๗,๒๐๐
๒๒๒,๓๐๐
๗๓๓,๐๐๐
๕,๘๒๕,๐๐๐
๕,๘๒๕,๐๐๐
๕๓,๙๙๘,๖๐๐
๑๐,๒๓๗,๒๐๐
๔๓,๗๖๑,๔๐๐
๖,๐๐๕,๙๐๐
๒,๘๑๖,๔๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๘๘๙,๕๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๕,๒๘๒,๔๐๐
๑๓,๐๘๒,๔๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐

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

รวม
รวม

รวม

รวม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ข) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๑๑) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๔. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(๒) กระทรวงกลาโหม
(ก) กองทัพเรือ
(๓) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ข) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
(๔) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวง
(๕) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๔๘,๕๕๘,๐๐๐ บาท
๑๕,๔๓๗,๑๐๐ บาท
๒๕,๒๖๓,๐๐๐ บาท

รวม

๗,๘๕๗,๙๐๐ บาท
๗๐๐,๐๐๐ บาท
๗๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๘๖,๒๒๓,๒๐๐ บาท
๒๒๙,๙๓๓,๒๐๐ บาท
๕๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๙๘๐,๕๙๖,๘๐๐ บาท
๕,๖๓๗,๕๐๐ บาท

รวม

๕,๖๓๗,๕๐๐ บาท
๑๘๙,๐๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๙,๐๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

รวม
รวม

๗๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖๘,๕๐๐,๐๐๐
๕๑๒,๗๐๐,๐๐๐
๕๑๒,๗๐๐,๐๐๐
๓๓,๕๐๐,๐๐๐
๓๓,๕๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมการจัดหางาน
(๗) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๘) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๕. แผนงานบูรณาการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมพัฒนาที่ดิน
(ข) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมควบคุมมลพิษ
(ข) กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
(ค) กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๓) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ข) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
๒๖. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม

๓,๕๕๙,๑๐๐ บาท
๓,๕๕๙,๑๐๐ บาท
๙,๘๙๘,๒๐๐ บาท
๖,๓๒๙,๒๐๐ บาท

รวม

รวม
รวม

รวม

๓,๕๖๙,๐๐๐ บาท
๑๕๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท
๑๕๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๙๘,๐๐๐
๑,๔๑๓,๕๐๐
๑,๔๐๑,๐๐๐
๑๒,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๙,๑๘๔,๕๐๐ บาท
๔,๔๐๑,๐๐๐ บาท
๒,๑๗๗,๕๐๐ บาท

รวม

๒,๖๐๖,๐๐๐ บาท
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๖๑,๙๕๒,๙๐๐ บาท

รวม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(๒)
(๓)
(๔)

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

(๙)

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ก) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงคมนาคม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ข) กรมการพัฒนาชุมชน
(ค) กรมที่ดิน
กระทรวงยุติธรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
(ก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(ข) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม
รวม

รวม
รวม
รวม
รวม

๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๖๔,๘๐๐
๑,๒๖๔,๘๐๐
๑,๔๔๕,๐๐๐
๑,๔๔๕,๐๐๐
๔๒,๔๒๗,๙๐๐
๒๙,๖๗๐,๑๐๐
๑๐,๗๔๖,๒๐๐
๒,๐๑๑,๖๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๙,๐๐๐
๕๙,๐๐๐
๓,๑๔๙,๐๐๐
๓,๑๔๙,๐๐๐
๒,๐๒๕,๒๐๐

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

๒,๐๒๕,๒๐๐ บาท
รวม

๑๐,๙๘๒,๐๐๐ บาท

๑๐,๔๘๕,๐๐๐ บาท
๔๙๗,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ก) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(๒) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๓) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมการจัดหางาน
(ข) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๔) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๘. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมชลประทาน
(ข) กรมพัฒนาที่ดิน
(๓) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมเจ้าท่า
(๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ก) กรมอุตุนิยมวิทยา
(๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ก) กรมควบคุมมลพิษ
(ข) กรมทรัพยากรน้า
(๖) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๑๔๗,๘๙๗,๘๐๐ บาท

รวม

๑๔๓,๐๙๗,๕๐๐ บาท
๑๔๓,๐๙๗,๕๐๐ บาท

รวม
รวม

รวม
รวม
รวม
รวม

รวม
รวม

รวม

รวม

๒๙๘,๑๐๐
๒๙๘,๑๐๐
๒,๐๐๒,๒๐๐
๑,๘๕๐,๐๐๐
๑๕๒,๒๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๘๔,๗๓๖,๕๐๐
๔๗,๗๓๔,๕๐๐
๔๗,๗๓๔,๕๐๐
๑,๐๔๔,๕๕๕,๘๐๐
๑,๐๓๙,๔๑๙,๘๐๐
๕,๑๓๖,๐๐๐
๕,๒๕๐,๐๐๐
๕,๒๕๐,๐๐๐
๒๐,๒๗๓,๐๐๐
๒๐,๒๗๓,๐๐๐

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

๑๘๖,๓๘๐,๘๐๐
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๘๓,๐๘๐,๘๐๐
๗๘๐,๕๔๒,๔๐๐
๗๘๐,๕๔๒,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(ก) กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(๒) กระทรวงกลาโหม
(ก) กองทัพบก
(ข) กองบัญชาการกองทัพไทย
(๓) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๔) กระทรวงมหาดไทย
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ข) กรมการปกครอง
(๕) กระทรวงยุติธรรม
(ก) กรมคุมประพฤติ
(ข) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(๖) กระทรวงแรงงาน
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ข) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๗) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

๔๐๖,๗๗๑,๔๐๐ บาท
๓๐,๓๙๖,๗๐๐ บาท
๓๐,๓๙๖,๗๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๙๒๒,๐๐๐
๖,๙๒๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๔๘,๒๕๒,๑๐๐
๓๓,๒๙๑,๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑๔,๙๖๑,๐๐๐
๒๙๐,๒๐๐
๑๙๐,๒๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๗,๗๐๔,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐,๗๓๕,๑๐๐ บาท
๖,๙๖๙,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๘) กระทรวงสาธารณสุข
(ก) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ข) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๙) ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(ก) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ข) สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
๓๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
(๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ข) มหาวิทยาลัยนครพนม
(ค) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(ง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(จ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ฉ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ช) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(ซ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ฌ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ฎ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(ฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(ฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(ฑ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฒ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ด) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕,๕๖๐,๙๐๐ บาท
๙๖๐,๙๐๐ บาท
๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๑๕,๖๔๕,๒๐๐ บาท
๑๑๒,๗๔๙,๔๐๐ บาท
๒,๘๙๕,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๑๖๖,๖๖๗,๙๐๐ บาท
๓๕,๙๘๗,๙๐๐
๒,๕๑๑,๒๐๐
๙,๒๐๐,๐๐๐
๗,๕๑๔,๕๐๐
๒,๗๗๙,๓๐๐
๓๓๘,๘๐๐
๑,๓๒๘,๐๐๐
๑๖๗,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๑,๓๕๗,๓๐๐
๕๙๑,๔๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๙๗๕,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๒๓๒,๐๐๐
๕๑๒,๐๐๐

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

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(ต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
(ถ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
(ท) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
(๒) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๓) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๓๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(ก) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมประมง
(ข) กรมปศุสัตว์
(ค) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๓) กระทรวงคมนาคม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(ข) กรมการขนส่งทางบก
(ค) กรมการขนส่งทางราง
(ง) กรมเจ้าท่า
(จ) กรมทางหลวง
(ฉ) กรมทางหลวงชนบท
(ช) กรมท่าอากาศยาน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๗๖๑,๔๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๖๘๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐๐,๖๘๐,๐๐๐ บาท
รวม
รวม

รวม

รวม

๖,๑๒๙,๗๑๘,๓๐๐ บาท
๙๘๕,๐๐๐ บาท
๙๘๕,๐๐๐
๓๒,๘๑๒,๐๐๐
๘,๗๑๑,๗๐๐
๒๒,๕๖๙,๔๐๐
๑,๕๓๐,๙๐๐
๖,๐๘๙,๒๖๔,๓๐๐
๒,๘๔๗,๒๐๐
๔,๙๔๖,๙๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๓๒,๑๐๔,๗๐๐
๔,๗๖๕,๕๔๗,๐๐๐
๑,๐๒๑,๖๒๓,๕๐๐
๒๔๑,๖๑๕,๙๐๐

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

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(ซ) สานักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร
(๔) กระทรวงพาณิชย์
(ก) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๕) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมการปกครอง
(๖) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
(๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมประมง
(ข) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๓) กระทรวงพาณิชย์
(ก) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ข) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๔) กระทรวงยุติธรรม
(ก) กรมบังคับคดี
(๕) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓๓. แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑) กระทรวงการคลัง
(ก) กรมศุลกากร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม
รวม

๑๙,๓๒๙,๑๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๖๗,๐๐๐
๑,๕๖๗,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๒๗,๓๗๕,๔๐๐ บาท

รวม

๗๑๖,๐๐๐ บาท

รวม

รวม

รวม
รวม

รวม
รวม

๓๐๐,๐๐๐
๔๑๖,๐๐๐
๗,๒๘๙,๙๐๐
๔,๙๔๙,๙๐๐
๒,๓๔๐,๐๐๐
๗,๔๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐
๓,๓๘๑,๒๐๐
๓,๓๘๑,๒๐๐
๘,๕๘๘,๓๐๐
๘,๕๘๘,๓๐๐

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

๕๒๗,๐๑๐,๗๐๐ บาท
๑๙,๓๕๘,๕๐๐ บาท
๑๙,๓๕๘,๕๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมประมง
(๓) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมทางหลวง
(๔) กระทรวงพาณิชย์
(ก) กรมการค้าต่างประเทศ
(๕) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมการปกครอง
(ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๖) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ข) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๗) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
(๑) หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ภาคกลาง
(ก) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(ข) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑) กรมการข้าว
๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓) กรมประมง
๔) กรมพัฒนาที่ดิน
(ค) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมทางหลวงชนบท
(ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม
รวม
รวม

รวม

รวม
รวม
รวม
รวม

รวม

รวม

รวม

๔๔๖,๔๐๐
๔๔๖,๔๐๐
๔๐๓,๔๐๐,๐๐๐
๔๐๓,๔๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๖๙,๓๔๙,๖๐๐
๔๖,๐๙๙,๖๐๐
๒๓,๒๕๐,๐๐๐
๓๒,๔๐๖,๗๐๐
๒๙,๙๐๐,๒๐๐
๒,๕๐๖,๕๐๐
๔๙,๕๐๐
๔๙,๕๐๐
๑,๑๙๘,๑๐๙,๙๐๐
๒๑๑,๖๓๖,๔๐๐

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

๙๙๗,๔๐๐ บาท
๙๙๗,๔๐๐
๔,๒๔๕,๗๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๙๔๐,๘๐๐
๒,๑๑๐,๙๐๐
๑๙๔,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๒,๐๗๑,๒๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒) กรมป่าไม้
๓) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(จ) กระทรวงพาณิชย์
รวม
๑) สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ฉ) กระทรวงมหาดไทย
รวม
๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ช) กระทรวงศึกษาธิการ
รวม
๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ซ) กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๒) หน่วยรับงบประมาณ
ในพื้นที่ภาคใต้
รวม
(ก) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวม
๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ข) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๑) กรมการข้าว
๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓) กรมพัฒนาที่ดิน
๔) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ค) กระทรวงคมนาคม
รวม
๑) กรมทางหลวง
๒) กรมท่าอากาศยาน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔๔๑,๔๐๐ บาท
๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท
๑๙,๕๙๓,๘๐๐
๓,๙๓๒,๖๐๐
๓,๙๓๒,๖๐๐
๑๘,๒๒๐,๐๐๐
๑๘,๒๒๐,๐๐๐
๒๑,๘๖๙,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๑,๘๖๙,๕๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕๑๒,๐๙๕,๑๐๐ บาท
๑,๐๙๙,๕๐๐ บาท

๒๓,๘๐๐
๑,๐๗๕,๗๐๐
๘,๐๕๘,๕๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
๙๙๙,๕๐๐
๕,๒๖๕,๘๐๐
๖๙๓,๒๐๐
๓๕๘,๖๘๗,๕๐๐
๓๓๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๕,๖๘๗,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๑) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒) กรมป่าไม้
(จ) กระทรวงพาณิชย์
รวม
๑) สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ฉ) กระทรวงมหาดไทย
รวม
๑) กรมการพัฒนาชุมชน
๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ช) กระทรวงศึกษาธิการ
รวม
๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ซ) กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(ฌ) กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๓) หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่
ภาคใต้ชายแดน
รวม
(ก) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ข) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๖,๑๙๙,๗๐๐
๑,๘๐๔,๘๐๐
๔,๓๙๔,๙๐๐
๑๕,๗๒๒,๓๐๐
๑๕,๗๒๒,๓๐๐
๕๑,๓๖๒,๒๐๐
๘,๖๙๙,๓๐๐
๔๒,๖๖๒,๙๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๖,๙๐๓,๖๐๐ บาท
๕๐,๔๐๔,๖๐๐ บาท
๑๖,๔๙๙,๐๐๐ บาท
๑,๐๖๑,๘๐๐ บาท
๑,๐๖๑,๘๐๐ บาท
๖๓,๖๔๘,๗๐๐ บาท
๙,๙๑๔,๓๐๐ บาท

๙,๙๑๔,๓๐๐ บาท
๖๔๓,๘๐๐ บาท
๖๔๓,๘๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

(ค) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ง) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมท่าอากาศยาน
(จ) กระทรวงพาณิชย์
๑) กรมการค้าต่างประเทศ
(ฉ) กระทรวงศึกษาธิการ
๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ช) กระทรวงอุตสาหกรรม
๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๔) หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่
ภาคตะวันออก
(ก) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ข) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ค) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมทางหลวงชนบท
(ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑) กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
๒) กรมป่าไม้

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

รวม
รวม
รวม

๓๔,๐๐๐ บาท

๓๔,๐๐๐
๔๑,๘๔๔,๐๐๐
๔๑,๘๔๔,๐๐๐
๕,๘๒๘,๑๐๐
๕,๘๒๘,๑๐๐
๔,๕๒๘,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๔,๕๒๘,๐๐๐ บาท
๘๕๖,๕๐๐ บาท
๘๕๖,๕๐๐ บาท

รวม

๕๕,๙๖๕,๖๐๐ บาท

รวม

๕,๘๓๙,๕๐๐
๕,๘๓๙,๕๐๐
๓๓๕,๓๐๐
๓๓๕,๓๐๐
๑๙,๙๖๖,๐๐๐
๑๙,๙๖๖,๐๐๐

รวม
รวม

รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐,๖๑๘,๘๐๐ บาท
๗๗๒,๕๐๐ บาท
๒,๓๙๗,๖๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(จ) กระทรวงมหาดไทย
รวม
๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ฉ) กระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๑) สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(ช) กระทรวงศึกษาธิการ
รวม
๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ซ) กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ฌ) กระทรวงอุตสาหกรรม
รวม
๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๕) หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
(ก) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวม
๑) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๒) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
(ข) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม
๑) กรมการข้าว

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗,๔๔๘,๗๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๔,๖๒๒,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๖๒๒,๔๐๐ บาท
๘,๒๓๓,๖๐๐ บาท
๘,๒๓๓,๖๐๐ บาท
๘๕๐,๐๐๐ บาท
๘๕๐,๐๐๐ บาท
๒๖๐,๓๖๒,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๗๗,๙๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๑๑,๕๑๔,๒๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๘,๑๐๕,๗๐๐
๑,๘๕๘,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๒,๕๕๒,๗๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก
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๒) กรมประมง
๓) กรมพัฒนาที่ดิน
๔) กรมส่งเสริมการเกษตร
๕) กรมหม่อนไหม
(ค) กระทรวงคมนาคม
๑) กรมทางหลวง
๒) กรมทางหลวงชนบท
(ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑) กรมป่าไม้
๒) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(จ) กระทรวงพาณิชย์
๑) สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ฉ) กระทรวงมหาดไทย
๑) กรมการพัฒนาชุมชน
๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ช) กระทรวงศึกษาธิการ
๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ซ) กระทรวงสาธารณสุข
๑) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(ฌ) กระทรวงอุตสาหกรรม
๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๖) หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่
ภาคเหนือ
(ก) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

รวม

๔,๓๘๑,๙๐๐
๔๓,๕๐๐,๐๐๐
๒๑๔,๘๐๐
๓,๔๕๖,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๙๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๑๒๘,๖๐๐ บาท
๓,๙๒๒,๒๐๐ บาท

รวม

๒๐๖,๔๐๐
๑๓,๒๒๙,๗๐๐
๑๓,๒๒๙,๗๐๐
๒๘,๘๙๑,๓๐๐
๑๕,๘๘๕,๘๐๐
๑๓,๐๐๕,๕๐๐
๒,๙๐๒,๘๐๐

รวม

๒,๙๐๒,๘๐๐ บาท
๑๖,๔๙๙,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

๑๖,๔๙๙,๐๐๐ บาท
๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท

รวม

๙๔,๔๐๒,๑๐๐ บาท

รวม

๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก

(ข)

(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)
(ช)

(ซ)

หนา้ ๘๔
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๑) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑) กรมประมง
๒) กรมปศุสัตว์
๓) กรมพัฒนาที่ดิน
๔) สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงคมนาคม
๑) กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑) กรมป่าไม้
๒) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงพาณิชย์
๑) สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒) กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
๑) กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
๑) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
รวม

รวม

๓๐,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๔,๙๓๗,๒๐๐
๓,๓๕๖,๒๐๐
๔๙๗,๕๐๐
๑๐,๓๖๔,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๗๑๙,๕๐๐ บาท
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒๖,๒๑๙,๗๐๐ บาท
๑๕,๒๗๖,๗๐๐ บาท
๑๐,๙๔๓,๐๐๐
๕,๖๔๘,๒๐๐
๕,๑๑๔,๗๐๐
๕๓๓,๕๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๔,๒๘๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔,๒๘๒,๐๐๐ บาท
๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท
๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก
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๓๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
(๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ค) มหาวิทยาลัยนครพนม
(ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(จ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ก) กรมการข้าว
(ข) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ค) กรมประมง
(ง) กรมปศุสัตว์
(จ) กรมพัฒนาที่ดิน
(ฉ) กรมวิชาการเกษตร
(ช) กรมส่งเสริมการเกษตร
(ซ) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ฌ) กรมหม่อนไหม
(ญ) สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(ฎ) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๓) กระทรวงพาณิชย์
(ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๔) กระทรวงมหาดไทย
(ก) กรมการพัฒนาชุมชน
(๕) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม

๕๓๒,๑๐๖,๖๐๐ บาท

รวม

๔,๕๐๖,๓๐๐ บาท

รวม

รวม
รวม
รวม

๔๖๐,๐๐๐
๒,๒๒๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๗๖,๙๐๐
๗๔๙,๔๐๐
๒๗๔,๕๕๔,๑๐๐
๑๑,๖๔๐,๐๐๐
๓๐,๖๓๗,๕๐๐
๑๖,๘๔๓,๖๐๐
๒๘,๐๘๙,๙๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๕,๗๐๐,๐๐๐
๖๒,๒๕๖,๖๐๐
๓๗,๙๔๔,๖๐๐
๘,๘๕๓,๒๐๐

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

๖๒,๔๙๓,๘๐๐
๓,๐๙๔,๙๐๐
๑๐,๔๕๐,๐๐๐
๑๐,๔๕๐,๐๐๐
๒๔๑,๘๑๓,๒๐๐
๒๔๑,๘๑๓,๒๐๐
๗๘๓,๐๐๐
๗๘๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก
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๓๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
(๑) กระทรวงพาณิชย์
(ก) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ข) สานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
(๒) กระทรวงแรงงาน
(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๓) กระทรวงศึกษาธิการ
(ก) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๔) กระทรวงอุตสาหกรรม
(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ข) สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ค) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓๗. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
(๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(ข) กรมการท่องเที่ยว
(๒) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
(๓) กระทรวงคมนาคม
(ก) กรมเจ้าท่า
(ข) กรมทางหลวงชนบท

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวม
รวม

รวม
รวม

รวม

รวม
รวม

๕๑,๒๖๓,๘๐๐ บาท
๖,๔๒๙,๖๐๐ บาท
๑,๔๙๓,๒๐๐ บาท
๔,๙๓๖,๔๐๐
๔๙๑,๙๐๐
๔๙๑,๙๐๐
๕,๐๗๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๐๗๒,๐๐๐ บาท
๓๙,๒๗๐,๓๐๐ บาท
๔,๔๔๓,๙๐๐ บาท
๒๕,๑๘๗,๕๐๐
๙,๖๓๘,๙๐๐
๒๐๓,๑๔๓,๓๐๐
๕๒,๙๑๒,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๒,๖๑๕,๒๐๐ บาท
๔๐,๒๙๗,๔๐๐ บาท
รวม

รวม

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๖๐,๗๐๐
๒๐,๔๐๐,๐๐๐
๒๙,๖๖๐,๗๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก
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๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(ก) กรมทรัพยากรธรณี
๗,๔๑๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท
(๕) กระทรวงมหาดไทย
รวม
๓๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) กระทรวงวัฒนธรรม
รวม
๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ก) สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรมศิลปากร
๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กระทรวงสาธารณสุข
รวม
๓,๖๒๐,๐๐๐ บาท
(ก) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓๘. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวม
๓๕,๓๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) กระทรวงการคลัง
รวม
๓๕,๓๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ก) สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓๕,๓๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก
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๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมจานวนผู้ติดเชื้อไว้ได้แล้ว
ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์จานวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการผ่อนคลาย
มาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาล ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ถือเป็นภัยพิบัติ
สาธารณะร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รัฐบาลจึ งมีภารกิจ
เร่ ง ด่ ว นในการแก้ ไ ขปั ญ หา บรรเทา และเยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ป ระชาชน สั ง คม และ
ระบบเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ที่ตั้งไว้ จานวน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีไม่เพียงพอ รวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น
จากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือสาธารณภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อนาไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นอื่น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

