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พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ตั้งเป็น

จํานวนรวมทั้งสิ้น  ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง  ในความควบคุมของสํานักงบประมาณ  

ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๒๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ๒๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บาท 
มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
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(๑) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสําหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  และงบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการ  กลุ่มจังหวัด  รัฐวิสาหกิจ  และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  เป็นจํานวน  
๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. งบกลาง  รวม ๑๙,๙๔๒,๗๙๒,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง 
  เศรษฐกิจภายในประเทศ   ๑๙,๙๔๒,๗๙๒,๒๐๐ บาท 
๒. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคกลางตอนบน  ๑ รวม ๓,๘๒๖,๙๘๕,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๔๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน     ๔๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงคมนาคม   รวม ๒๒๘,๗๕๑,๔๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง     ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท     ๓,๗๕๑,๔๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงมหาดไทย   รวม ๑๗๘,๐๕๓,๗๐๐ บาท 
  (ก) กรมการพัฒนาชุมชน     ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง   ๗๐,๐๕๓,๗๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงวัฒนธรรม   รวม ๓๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมศิลปากร     ๓๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ๑   ๒,๖๐๓,๑๘๐,๑๐๐ บาท 
๓. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคกลางตอนบน  ๒ รวม ๔,๐๘๘,๖๖๔,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงคมนาคม   รวม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง     ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงมหาดไทย   รวม ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี   ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ๒   ๓,๘๓๑,๗๖๔,๑๐๐ บาท 
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๔. ส่วนราชการ  กลุ่มจังหวัด  และรัฐวิสาหกิจ   
 ในพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง รวม ๔,๖๓๓,๔๑๙,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๑,๑๘๒,๙๙๙,๒๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน   ๑,๑๘๒,๙๙๙,๒๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงคมนาคม รวม ๓๕๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง   ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท   ๑๖๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมศิลปากร     ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) หน่วยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี รวม ๕๕๓,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ๕๕๓,๐๐๐ บาท 
 (๕) ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  กระทรวง  หรือทบวง   รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง   ๓,๐๐๐,๐๓๗,๒๐๐ บาท 
 (๗) รัฐวิสาหกิจ รวม ๔๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) การประปาส่วนภูมิภาค   ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    แห่งประเทศไทย     ๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
๕. ส่วนราชการและกลุ่มจงัหวัดในพื้นที่ 
 ภาคกลางตอนล่าง  ๑ รวม ๔,๒๑๙,๖๒๐,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงมหาดไทย   รวม ๘๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง     ๘๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๑     ๔,๑๓๒,๐๓๐,๓๐๐ บาท 
๖. ส่วนราชการ  กลุ่มจังหวัด  และรัฐวิสาหกิจ   
 ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง  ๒   รวม ๓,๗๕๔,๐๖๔,๗๐๐ บาท คือ 

(๑) หน่วยงานในกํากับของ 
สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  (ก) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
    เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
    (องค์การมหาชน)   ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๒) กระทรวงกลาโหม รวม ๗๗,๘๗๒,๖๐๐ บาท 
  (ก) กองทัพบก     ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กองทัพอากาศ     ๓,๘๗๒,๖๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม ๑๔,๕๖๖,๙๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
    และกีฬา   ๑๔,๕๖๖,๙๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคงของมนุษย์ รวม ๑๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท   
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา 
    สังคมและความม่ันคงของมนุษย์   ๑๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๑,๐๙๔,๓๗๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์   ๔,๙๘๙,๒๐๐ บาท 
  (ข) กรมชลประทาน   ๙๙๒,๓๓๕,๕๐๐ บาท 
  (ค) กรมประมง   ๓๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมปศุสัตว์   ๗,๑๙๘,๗๐๐ บาท 
  (จ) กรมส่งเสริมการเกษตร   ๒๙,๗๐๘,๖๐๐ บาท 
  (ฉ) กรมส่งเสริมสหกรณ์   ๒๕,๕๖๔,๐๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงคมนาคม รวม ๗๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง   ๔๖๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท   ๒๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม รวม ๑๔๓,๖๙๔,๒๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม   ๑๑,๗๙๗,๒๐๐ บาท 
  (ข) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ๒๕,๑๙๖,๐๐๐ บาท 
  (ค) กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า   
    และพันธุ์พืช   ๑๐๖,๗๐๑,๐๐๐ บาท 
 (๘) หน่วยงานในกํากับของกระทรวงดิจิทัล 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๙) กระทรวงมหาดไทย รวม ๕๗๒,๗๐๒,๒๐๐ บาท 
  (ก) กรมการปกครอง   ๑๖,๘๙๘,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมการพัฒนาชุมชน   ๑๑๔,๙๔๐,๒๐๐ บาท 
  (ค) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๕๙,๔๕๙,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมโยธาธิการและผังเมือง   ๓๑๘,๕๗๖,๐๐๐ บาท 
  (จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๖๒,๘๒๙,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๕๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   ๑๙,๗๖๖,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมศิลปากร   ๓๑,๔๔๔,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๙๓,๒๒๔,๘๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ๑๙,๑๐๖,๐๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๔๖,๑๘๖,๐๐๐ บาท 
  (ค) สถาบันวิทยาลัยชุมชน   ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๕,๖๗๐,๘๐๐ บาท 
  (จ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ฉ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๑๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
  (ช) มหาวิทยาลัยศิลปากร     ๖,๕๕๒,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๒๐๖,๕๘๑,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ๒๐๖,๕๘๑,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) กระทรวงอุตสาหกรรม   รวม ๒๘,๔๖๑,๖๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ๒๘,๔๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๑๔) ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
   กระทรวง  หรือทบวง   รวม ๑๕,๖๑๘,๒๐๐ บาท 
   (ก) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๑๑,๕๐๑,๐๐๐ บาท 
   (ข) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   ๔,๑๑๗,๒๐๐ บาท 
 (๑๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๒   ๔๐๕,๒๖๙,๕๐๐ บาท 
 (๑๖) รัฐวิสาหกิจ   รวม ๒๑๕,๑๖๗,๗๐๐ บาท 
  (ก) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ๑๖๒,๒๙๕,๐๐๐ บาท 
  (ข) การรถไฟแห่งประเทศไทย   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) การประปาส่วนภูมิภาค   ๕๑,๘๗๒,๗๐๐ บาท 
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๗. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม ๔,๑๔๘,๗๔๘,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงคมนาคม รวม ๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
    และจราจร   ๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย   ๔,๐๗๘,๙๔๘,๙๐๐ บาท 
๘. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม ๔,๓๒๐,๐๙๑,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงคมนาคม รวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวงชนบท   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
    และจราจร   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   ๔,๒๗๐,๐๙๑,๙๐๐ บาท 
๙. กลุ่มจังหวัดและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
 ภาคใต้ชายแดน รวม ๔,๗๘๗,๙๗๖,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน   ๔,๗๒๗,๙๗๖,๒๐๐ บาท 
 (๒) รัฐวิสาหกิจ   รวม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) การประปาส่วนภูมิภาค   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ส่วนราชการ  กลุ่มจังหวัด  และรัฐวิสาหกิจ   
 ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวม ๔,๒๐๗,๘๙๕,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๕๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน   ๕๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงคมนาคม รวม ๕๗๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง     ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท   ๒๒๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงมหาดไทย 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๓๗๓,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๓๐๕,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
  (ข) เมืองพัทยา   ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๘,๐๐๗,๒๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ๕๘,๐๐๗,๒๐๐ บาท 
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 (๕) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   ๒,๑๒๙,๙๑๒,๗๐๐ บาท 
 (๖) รัฐวิสาหกิจ   รวม ๔๗๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) การประปาส่วนภูมิภาค   ๔๗๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑   รวม ๔,๓๒๗,๐๙๙,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงกลาโหม รวม ๑๖,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กองบัญชาการกองทัพไทย   ๑๖,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๕๔๐,๙๑๐,๔๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน   ๕๔๐,๙๑๐,๔๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงคมนาคม   รวม ๒,๓๐๐,๗๑๔,๒๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง   ๑,๑๙๗,๙๖๙,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท     ๑,๑๐๒,๗๔๕,๒๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงมหาดไทย รวม ๓๓,๑๒๒,๖๐๐ บาท 
  (ก) กรมป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย   ๑๑,๐๒๒,๖๐๐ บาท 
  (ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง     ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑     ๑,๔๓๖,๑๒๒,๗๐๐ บาท 
๑๒. กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒   รวม ๓,๗๒๓,๑๖๙,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒     ๓,๗๒๓,๑๖๙,๘๐๐ บาท 
๑๓. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   รวม ๔,๖๒๙,๑๒๔,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รวม ๖๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน   ๖๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงคมนาคม รวม ๖๘,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมท่าอากาศยาน   ๖๘,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงมหาดไทย   รวม ๑๒๗,๔๑๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๑๒๗,๔๑๘,๐๐๐ บาท 
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 (๔) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง     ๓,๘๐๒,๖๒๖,๕๐๐ บาท 
๑๔. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๑ รวม   ๔,๔๗๒,๘๑๑,๓๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงคมนาคม รวม     ๒๔๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมท่าอากาศยาน   ๒๔๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท   
 (๒) กระทรวงมหาดไทย รวม ๑๙๔,๕๑๕,๕๐๐ บาท 
  (ก) กรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น   ๑๙๔,๕๑๕,๕๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑๑๖,๔๒๘,๐๐๐ บาท 
  (ก) มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏนครราชสีมา   ๓๙,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏสุรินทร์   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ค) มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ๗๓,๑๑๘,๐๐๐ บาท 
 (๔) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๑   ๓,๙๑๖,๔๖๗,๘๐๐ บาท 
๑๕. กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒   รวม   ๔,๐๗๗,๘๔๗,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒     ๔,๐๗๗,๘๔๗,๔๐๐ บาท 
๑๖. ส่วนราชการ  กลุ่มจังหวัด  และรัฐวิสาหกิจ 
 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ๑   รวม ๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) หน่วยงานในกํากับของ 
  สํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๔,๘๙๙,๙๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
    (องค์การมหาชน)   ๔,๘๙๙,๙๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม ๑๓๒,๑๔๔,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
    และกีฬา   ๑๓๒,๑๔๔,๐๐๐ บาท 
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 (๓) กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ รวม ๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  (ก) กรมกิจการผู้สูงอายุ   ๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท   
 (๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รวม ๕๗๑,๙๐๗,๗๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์   ๓,๘๕๑,๓๐๐ บาท 
  (ข) กรมชลประทาน     ๕๕๗,๑๓๒,๗๐๐ บาท 
  (ค) กรมปศุสัตว์     ๔,๖๙๓,๓๐๐ บาท 
  (ง) กรมส่งเสริมการเกษตร     ๖,๒๓๐,๔๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงคมนาคม   รวม ๑,๖๘๓,๓๖๙,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวง   ๑,๑๔๑,๔๑๙,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมทางหลวงชนบท     ๕๔๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม   รวม ๓๑๕,๓๑๘,๖๐๐ บาท 

(ก) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม     ๑๕๗,๕๒๔,๗๐๐ บาท 

  (ข) กรมป่าไม้     ๙๐,๒๓๒,๓๐๐ บาท 
  (ค) กรมอุทยานแห่งชาติ   
    สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช   ๖๗,๕๖๑,๖๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงพาณิชย์   รวม ๓๑,๑๒๗,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   ๓๑,๑๒๗,๐๐๐ บาท 
 (๘) กระทรวงมหาดไทย   รวม ๔๘๓,๐๕๗,๕๐๐ บาท 
  (ก) กรมการปกครอง       ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ข) กรมการพัฒนาชุมชน     ๒๐๘,๐๔๓,๔๐๐ บาท 
  (ค) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท 
  (ง) กรมโยธาธิการและผังเมือง   ๕๒,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
  (จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๑๘๔,๗๓๓,๑๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๗,๖๑๙,๖๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   ๗,๖๑๙,๖๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ 
  และหน่วยงานในกํากับ รวม ๓๔๑,๙๓๕,๕๐๐ บาท 
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  (ก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ๑๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท 
  (ข) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ๓๒๙,๒๔๙,๕๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๘๗,๖๔๖,๔๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ๒๗,๐๖๘,๒๐๐ บาท 
  (ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ๖๐,๕๗๘,๒๐๐ บาท 
 (๑๒) ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
  กระทรวง  หรือทบวง   รวม ๓๐๔,๔๓๗,๓๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ     ๓๐๔,๔๓๗,๓๐๐ บาท 
 (๑๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๑   ๘๓,๑๐๕,๔๐๐ บาท 
 (๑๔) รัฐวิสาหกิจ   รวม ๑๔๓,๐๒๗,๙๐๐ บาท 
   (ก) การประปาส่วนภูมิภาค   ๑๔๓,๐๒๗,๙๐๐ บาท 
๑๗. กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคเหนือตอนบน  ๒ รวม ๔,๐๗๕,๔๕๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   ๔,๐๗๕,๔๕๖,๙๐๐ บาท 
๑๘. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคเหนือตอนล่าง  ๑   รวม ๔,๐๑๖,๕๙๖,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รวม ๑,๐๐๙,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน   ๑,๐๐๙,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
 (๒) กระทรวงคมนาคม รวม ๒๕๒,๙๓๒,๓๐๐ บาท 
  (ก) กรมทางหลวงชนบท     ๒๓๒,๙๓๒,๓๐๐ บาท 
  (ข) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
    และจราจร   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) กระทรวงพาณิชย์ รวม   ๒๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   ๒๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
 (๔) กระทรวงมหาดไทย   รวม ๑๔๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๑๔๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๕๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมศิลปากร   ๕๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
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 (๖) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๗๒,๖๗๙,๒๐๐ บาท 
  (ก) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ๗๒,๖๗๙,๒๐๐ บาท 
 (๗) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ๑     ๒,๔๕๙,๘๓๕,๑๐๐ บาท 
๑๙. ส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 ภาคเหนือตอนล่าง  ๒ รวม ๓,๕๓๖,๘๓๘,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (ก) กรมชลประทาน   ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ๒   ๓,๔๘๔,๘๓๘,๗๐๐ บาท 
๒๐. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนเข้มแข็ง  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  เป็นจํานวน  
๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดใช้เงินคงคลัง  ในความควบคุมของ

กระทรวงการคลัง  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บาท 
งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้จากแหล่งรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีและรายได้อื่น   ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บาท 
มาตรา ๙ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน  ตามรายการและจํานวนเงินที่

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร  หรือตามที่จะได้มีการโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ   
๑. โดยท่ีรัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้าง

ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริม
การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพ  จึงต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   
เป็นจํานวนไม่เกิน  ๑๖๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐  บาท  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เป็นจํานวน  ๒๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐  บาท   
(๒) เพ่ือจัดสรรให้แก่กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  เป็นจํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) เ พ่ื อจั ดสรร ใ ห้ แ ก่ กองทุ นหมู่ บ้ านและ ชุมชน เมื อ งแ ห่ งชา ติ   เ ป็นจํ านวน  

๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๔) เพ่ือจัดสรรตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  เป็นจํานวน  ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. เน่ืองจากได้มีการจ่ายเงินคงคลังเพ่ือเป็นเงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  และค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  จึงต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  เป็นจํานวน  ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐  บาท 


