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พระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  เป็นบางรายการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  จํานวน  ๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐  บาท  ของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  ตามที่จําแนกดังต่อไปนี้  ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย  สําหรับงบกลาง  
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
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๑. สํานักนายกรัฐมนตรี  รวม ๔๘๒,๓๓๓,๘๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  รวม ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม  และพัฒนา 
   ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม   ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมประชาสัมพันธ์  รวม ๑๓๓,๐๑๗,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
   การบริหารราชการแผ่นดิน   ๑๓๓,๐๑๗,๕๐๐ บาท 
 (๓) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รวม     ๘,๐๑๓,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
   การบริหารราชการแผ่นดิน       ๘,๐๑๓,๙๐๐ บาท 
 (๔) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รวม     ๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
   การบริหารราชการแผ่นดิน       ๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  รวม   ๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ภายในประเทศ     ๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) สํานักงบประมาณ  รวม ๑๒๘,๑๙๘,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค 
   ให้เกิดความยั่งยืน     ๑๒๘,๑๙๘,๒๐๐ บาท 
 (๗) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ  รวม     ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารราชการแผ่นดิน       ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๘) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  รวม     ๒,๐๒๔,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานฟื้นฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น 
   เศรษฐกิจและการลงทุน       ๒,๐๒๔,๒๐๐ บาท 
๒. กระทรวงการคลัง  รวม ๒๔๘,๙๑๑,๗๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รวม ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค 
   ให้เกิดความยั่งยืน   ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๒) กรมศุลกากร  รวม   ๔๔,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานดําเนินการตามกรอบ 
   ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน     ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค 
   ให้เกิดความยั่งยืน       ๔,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
 (๓) กรมสรรพากร  รวม   ๗๗,๗๒๔,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค 
  ให้เกิดความยั่งยืน     ๗๗,๗๒๔,๗๐๐ บาท 
๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รวม ๕๒๓,๓๒๔,๙๐๐ บาท 
 (๑) กรมพลศึกษา  รวม ๑๐๖,๔๐๑,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
   และนันทนาการ   ๑๐๖,๔๐๑,๓๐๐ บาท 
 (๒) กรมการท่องเที่ยว  รวม ๔๑๖,๙๒๓,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้ 
   จากการท่องเที่ยวและบริการ   ๔๑๖,๙๒๓,๖๐๐ บาท 
๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รวม   ๑๐,๓๒๗,๖๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคงของมนุษย์  รวม     ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิต 
   ของประชาชน       ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รวม     ๘,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิต 
   ของประชาชน       ๘,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวม   ๑๔,๑๒๘,๕๐๐ บาท 
 (๑) กรมชลประทาน  รวม   ๑๑,๑๘๔,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ     ๑๑,๑๘๔,๗๐๐ บาท 
 (๒) กรมประมง  รวม        ๕๔๑,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานดําเนินการตามกรอบ 
   ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน          ๒๕๙,๔๐๐ บาท 
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  (ข) แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร 
   และอุตสาหกรรมอาหาร          ๒๘๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  รวม        ๓๓๒,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ          ๓๓๒,๙๐๐ บาท 
 (๔) กรมพัฒนาที่ดิน  รวม        ๘๙๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ          ๘๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รวม     ๑,๑๗๙,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
   สร้างมูลค่าภาคการเกษตร  และเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ         ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ          ๙๘๙,๕๐๐ บาท 
๖. กระทรวงคมนาคม  รวม   ๔๓,๙๑๐,๗๐๐ บาท 
 (๑) กรมเจ้าท่า  รวม     ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้าง 
   พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการพัฒนา 
   สู่อนาคต       ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมทางหลวง  รวม     ๑,๙๒๔,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   และระบบโลจิสติกส์       ๑,๙๒๔,๕๐๐ บาท 
 (๓) กรมทางหลวงชนบท  รวม   ๓๘,๔๘๖,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานฟื้นฟูความเชื่อม่ันและกระตุ้น 
   เศรษฐกิจและการลงทุน       ๓,๓๒๓,๖๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้าง 
   พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการพัฒนา 
   สู่อนาคต     ๒๒,๔๗๙,๙๐๐ บาท 
  (ค) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   และระบบโลจิสติกส์     ๑๒,๖๘๒,๗๐๐ บาท 
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๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวม ๑๑๑,๑๒๐,๒๐๐ บาท 
 (๑) กรมทรัพยากรน้ํา  รวม   ๔๗,๘๗๑,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ     ๔๗,๘๗๑,๖๐๐ บาท 
 (๒) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  รวม     ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ       ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กรมป่าไม้  รวม   ๑๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ     ๑๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท 
 (๔) กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  รวม        ๑๙๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้ 
   จากการท่องเที่ยวและบริการ          ๑๙๖,๐๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม  รวม   ๔๗,๘๙๓,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม     ๔๗,๘๙๓,๖๐๐ บาท 
๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวม   ๑๗,๓๕๔,๑๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร  รวม   ๑๖,๑๘๒,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร     ๑๓,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานฟื้นฟู  ป้องกัน  และจัดการ 
   ภัยพิบัติ       ๒,๓๕๒,๑๐๐ บาท 
 (๒) กรมอุตุนิยมวิทยา  รวม        ๓๖๒,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานฟื้นฟู  ป้องกัน  และจัดการ 
   ภัยพิบัติ          ๓๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงานสถิติแห่งชาติ  รวม        ๘๑๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร          ๘๑๐,๐๐๐ บาท 
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๙. กระทรวงพาณิชย์ รวม   ๓๑,๑๔๘,๗๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวม   ๑๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด 
   การค้า  และการลงทุน     ๑๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมการค้าภายใน รวม   ๑๔,๖๙๘,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
   สร้างมูลค่าภาคการเกษตร  และเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ     ๑๑,๒๙๒,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด 
   การค้า  และการลงทุน          ๒๓๒,๕๐๐ บาท 
  (ค) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร       ๓,๑๗๔,๒๐๐ บาท 
๑๐. กระทรวงมหาดไทย รวม ๒,๗๔๑,๐๙๔,๐๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม   ๔๐,๐๔๙,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร     ๑๓,๘๕๓,๓๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
   การบริหารราชการแผ่นดิน     ๒๖,๑๙๖,๖๐๐ บาท 
 (๒) กรมที่ดิน รวม   ๑๑,๐๘๘,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
   สร้างมูลค่าภาคการเกษตร  และเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ      ๒,๙๓๐,๗๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี 
   คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส         ๘,๑๕๘,๐๐๐ บาท 
 (๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   รวม   ๒๓,๒๕๘,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานฟื้นฟู  ป้องกัน  และจัดการ 
   ภัยพิบัติ     ๒๓,๒๕๘,๑๐๐ บาท

 (๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม   ๒๗,๙๗๕,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานเทิดทูน  พิทักษ์  และรักษา 
   สถาบันพระมหากษัตริย์            ๙๓,๕๐๐ บาท 
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  (ข) แผนงานอนุรักษ์และจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ     ๒๕,๑๒๐,๗๐๐ บาท 
  (ค) แผนงานฟื้นฟู  ป้องกัน  และจัดการ 
   ภัยพิบัติ       ๒,๗๖๑,๓๐๐ บาท 
 (๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รวม ๒,๖๓๘,๗๒๑,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานป้องกัน  ปราบปราม   
   และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด     ๗๙,๖๙๗,๕๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ   ๕๕๗,๑๗๐,๒๐๐ บาท 
  (ค) แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ 
   การบริหารราชการแผ่นดิน     ๑๙,๔๕๗,๒๐๐ บาท 
  (ง) แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจ 
   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ๑,๙๘๒,๓๙๖,๙๐๐ บาท 
๑๑. กระทรวงยุติธรรม  รวม   ๒๙,๐๓๗,๒๐๐ บาท 
 (๑) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รวม     ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา 
   กระบวนการยุติธรรม       ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมราชทัณฑ์  รวม   ๒๐,๓๔๗,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานป้องกัน  ปราบปราม   
   และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด       ๑,๐๕๘,๓๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา 
   กระบวนการยุติธรรม     ๑๙,๒๘๙,๖๐๐ บาท 
 (๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ  รวม     ๖,๗๓๔,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา 
   กระบวนการยุติธรรม       ๖,๗๓๔,๓๐๐ บาท 
 (๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  รวม        ๗๕๕,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา 
   กระบวนการยุติธรรม          ๗๕๕,๐๐๐ บาท 
๑๒. กระทรวงแรงงาน  รวม        ๖๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๑) กรมการจัดหางาน  รวม        ๖๙๐,๐๐๐ บาท 
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  (ก) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
   จัดการและคุ้มครองแรงงาน          ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   การค้ามนุษย์          ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. กระทรวงวัฒนธรรม  รวม     ๕,๓๔๐,๙๐๐ บาท 
 (๑) กรมศิลปากร    รวม        ๑๗๗,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม  และพัฒนา 
   ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม          ๑๗๗,๙๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  รวม        ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้ 
   จากการท่องเที่ยวและบริการ          ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รวม     ๕,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริม  และพัฒนา 
   ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม       ๕,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
๑๔. กระทรวงศึกษาธิการ    รวม ๒,๒๘๗,๑๖๗,๔๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวม   ๒๐,๗๗๖,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๒๐,๗๗๖,๑๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน  รวม ๑,๗๓๕,๙๕๘,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา          ๑,๗๓๕,๙๕๘,๒๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวม   ๔๒,๒๙๘,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๔๒,๒๙๘,๑๐๐ บาท 
 (๔) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รวม   ๘๓,๕๘๐,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๓๖,๗๘๐,๒๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข     ๔๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๕) มหาวิทยาลัยศิลปากร    รวม ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา   ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รวม     ๓,๘๔๖,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๓,๘๔๖,๗๐๐ บาท 
 (๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รวม     ๓,๑๕๔,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๓,๑๕๔,๒๐๐ บาท 
 (๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  รวม     ๒,๐๓๓,๑๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๒,๐๓๓,๑๐๐ บาท 
 (๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รวม     ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  รวม   ๔๑,๗๐๘,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๔๑,๗๐๘,๕๐๐ บาท 
 (๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    รวม     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รวม     ๒,๘๔๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๒,๘๔๘,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รวม     ๒,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๒,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    รวม   ๔๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๔๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  รวม   ๑๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๑๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท

 (๑๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รวม     ๙,๗๐๙,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๙,๗๐๙,๙๐๐ บาท 
 (๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รวม        ๖๗๖,๙๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา          ๖๗๖,๙๐๐ บาท 
 (๑๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รวม   ๑๐,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๑๐,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
 (๑๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  รวม     ๘,๘๑๒,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา       ๘,๘๑๒,๕๐๐ บาท 
 (๒๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    รวม   ๗๗,๗๔๙,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๗๗,๗๔๙,๐๐๐ บาท 
 (๒๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รวม   ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา     ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. กระทรวงสาธารณสุข  รวม ๑๙๗,๓๖๑,๒๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รวม ๑๙๖,๙๖๕,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข     ๓๗,๑๑๖,๘๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ   ๑๕๙,๘๔๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รวม        ๓๙๕,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข          ๓๙๕,๔๐๐ บาท 
๑๖. กระทรวงอุตสาหกรรม  รวม   ๘๗,๒๓๒,๐๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  รวม   ๓๙,๓๘๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยกระดับความสามารถ 
   ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม     ๑๔,๒๓๐,๕๐๐ บาท 
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  (ข) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร     ๒๕,๑๕๕,๕๐๐ บาท 
 (๒) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รวม   ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานยกระดับความสามารถ 
   ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม     ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รวม   ๒๘,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานดําเนินการตามกรอบ 
   ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน     ๒๘,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
๑๗. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวง  หรือทบวง  รวม ๒๔๔,๗๒๙,๐๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  รวม ๒๔๔,๗๒๙,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้     ๙๙,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานป้องกัน  ปราบปราม 
   และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   ๑๒๘,๕๐๕,๐๐๐ บาท 
  (ค) แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา 
   กระบวนการยุติธรรม     ๑๗,๐๐๔,๐๐๐ บาท 
๑๘. หน่วยงานของรัฐสภา  รวม   ๒๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รวม   ๒๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร     ๒๐,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา 
   ศาล  และหน่วยงานอิสระของรัฐ       ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท 
๑๙. หน่วยงานอิสระของรัฐ  รวม ๑๔๕,๘๒๓,๗๐๐ บาท 
 (๑) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  รวม   ๓๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา 
   ศาล  และหน่วยงานอิสระของรัฐ     ๓๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานอัยการสูงสุด  รวม ๑๑๔,๐๒๓,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา 
   ศาล  และหน่วยงานอิสระของรัฐ   ๑๑๔,๐๒๓,๗๐๐ บาท 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๒๐. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวม ๑๖๔,๐๙๒,๙๐๐ บาท 
 (๑) จังหวัดเพชรบุรี  รวม     ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) จังหวัดสมุทรสงคราม    รวม     ๑,๙๐๔,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๑,๙๐๔,๔๐๐ บาท 
 (๓) จังหวัดพัทลุง  รวม     ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) จังหวัดระนอง  รวม     ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) จังหวัดภูเก็ต  รวม       ๓๑๒,๒๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ          ๓๑๒,๒๐๐ บาท 
 (๖) จังหวัดกระบ่ี  รวม     ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) จังหวัดนครพนม  รวม     ๑,๔๙๓,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๑,๔๙๓,๐๐๐ บาท 
 (๘) จังหวัดชัยภูมิ  รวม     ๑,๑๑๒,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๑,๑๑๒,๘๐๐ บาท 
 (๙) จังหวัดอุบลราชธานี  รวม     ๗,๘๐๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๗,๘๐๖,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) จังหวัดเชียงใหม่  รวม     ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๑๑) จังหวัดเชียงราย  รวม   ๑๗,๓๑๐,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ     ๑๗,๓๑๐,๔๐๐ บาท 
 (๑๒) จังหวัดพิษณุโลก  รวม     ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) จังหวัดเพชรบูรณ์  รวม       ๒๒๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ          ๒๒๘,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) จังหวัดกําแพงเพชร  รวม     ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ๑  รวม     ๓,๕๑๕,๗๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๓,๕๑๕,๗๐๐ บาท 
 (๑๖) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  รวม        ๗๖๕,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ          ๗๖๕,๐๐๐ บาท 
 (๑๗) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑  รวม     ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท 
 (๑๘) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  รวม   ๓๐,๙๐๓,๔๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ     ๓๐,๙๐๓,๔๐๐ บาท 
 (๑๙) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๑  รวม   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ     ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๐) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  รวม   ๓๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ     ๓๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท 
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 (๒๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ๑  รวม       ๔๕๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ          ๔๕๘,๐๐๐ บาท 
๒๑. รัฐวิสาหกิจ   รวม ๕๐๙,๙๓๔,๒๐๐ บาท 
 (๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย  รวม   ๗๖,๖๑๒,๕๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
   และนันทนาการ     ๗๖,๖๑๒,๕๐๐ บาท 
 (๒) การเคหะแห่งชาติ  รวม   ๑๗,๗๘๔,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี 
   คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส     ๑๗,๗๘๔,๐๐๐ บาท 
 (๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  รวม   ๑๕,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   และระบบโลจิสติกส์     ๑๕,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
 (๔) การรถไฟแห่งประเทศไทย  รวม ๑๘๑,๔๙๔,๖๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้าง 
   พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการพัฒนา 
   สู่อนาคต     ๔๑,๓๙๒,๙๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   และระบบโลจิสติกส์   ๑๔๐,๑๐๑,๗๐๐ บาท 
 (๕) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  รวม   ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้าง 
   พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการพัฒนา 
   สู่อนาคต     ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) การประปาส่วนภูมิภาค  รวม   ๑๔,๑๕๕,๐๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา 
   อย่างบูรณาการ     ๑๔,๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 (๗) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  รวม     ๘,๔๒๓,๘๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา       ๗,๑๘๑,๘๐๐ บาท 
  (ข) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   เทคโนโลยี  และนวัตกรรม       ๑,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
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 (๘) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รวม ๑๑๓,๐๑๗,๓๐๐ บาท 
  (ก) แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์   
   เทคโนโลยี  และนวัตกรรม   ๑๑๓,๐๑๗,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน  เป็นบางรายการ  ไปต้ังจ่าย
เป็นงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  และโดยที่การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


