
หนา้ที ่1

หน่วย บาท

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 17,195,311,702

จงัหวดักาญจนบรุี 6,939,653,214

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,455,900

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงมหาดไทย 1,288,000

กรมการปกครอง 1,288,000

กระทรวงแรงงาน 501,600

กรมการจดัหางาน 501,600

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,148,154

กระทรวงมหาดไทย 268,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 268,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,880,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,880,154

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 52,781,600

กระทรวงกลาโหม 52,781,600

กองบญัชาการกองทพัไทย 52,781,600

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 8,891,000

กระทรวงยุตธิรรม 1,027,000

กรมคุมประพฤติ 1,027,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 7,864,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 7,864,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ และการลงทนุ 1,913,900

กระทรวงอตุสาหกรรม 1,913,900

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 1,913,900

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 5,000,000

กระทรวงวฒันธรรม 5,000,000

กรมศิลปากร 5,000,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 10,148,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,148,000

กรมปศุสตัว ์ 140,000

กรมพฒันาทีด่นิ 9,735,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 273,000

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

รายงานสรุปแผนการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ าแนกตามจงัหวดั/แผนงาน/กระทรวง/กรม (ขอ้มูลเบื้องตน้ที่ไดร้บัแจง้จากส่วนราชการ)
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 318,466,000

กระทรวงการคลงั 270,610,600

กรมศุลกากร 270,610,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6,807,600

กรมวชิาการเกษตร 6,807,600

กระทรวงมหาดไทย 37,525,100

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 500,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 37,025,100

กระทรวงแรงงาน 2,335,800

กรมการจดัหางาน 2,335,800

กระทรวงสาธารณสุข 1,186,900

กรมควบคุมโรค 1,186,900

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,336,647,900

กระทรวงคมนาคม 1,336,647,900

กรมทางหลวง 1,191,607,900

กรมทางหลวงชนบท 145,040,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 990,300

กระทรวงศึกษาธิการ 990,300

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 990,300

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 39,335,300

กระทรวงศึกษาธิการ 3,156,700

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 3,156,700

กระทรวงอตุสาหกรรม 36,178,600

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 36,178,600

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 87,961,200

กระทรวงคมนาคม 44,273,000

กรมทางหลวง 30,000,000

กรมทางหลวงชนบท 14,273,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 15,385,400

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 15,385,400

กระทรวงวฒันธรรม 28,302,800

กรมศิลปากร 28,302,800

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 569,163,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24,024,800

กรมประมง 1,003,000

กรมปศุสตัว ์ 2,336,000

กรมพฒันาทีด่นิ 13,972,000

กรมวชิาการเกษตร 138,800

กรมส่งเสริมการเกษตร 5,687,400

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 887,600

กระทรวงคมนาคม 537,759,400

กรมเจา้ท่า 14,400,000

กรมการขนส่งทางบก 4,067,000

กรมทางหลวง 253,500,900
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กรมทางหลวงชนบท 265,791,500

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 829,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 38,000

กรมป่าไม ้ 791,700

กระทรวงแรงงาน 232,800

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 232,800

กระทรวงอตุสาหกรรม 925,000

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 925,000

รฐัวสิาหกจิ 5,392,100

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 5,392,100

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 32,644,800

กระทรวงแรงงาน 70,100

กรมการจดัหางาน 70,100

กระทรวงศึกษาธิการ 32,574,700

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 32,574,700

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 3,625,000

กระทรวงศึกษาธิการ 3,625,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 624,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,001,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 796,438,620

กระทรวงศึกษาธิการ 796,438,620

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 227,041,400

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 480,637,420

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 56,417,000

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 32,342,800

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 271,248,100

กระทรวงคมนาคม 75,049,000

กรมทางหลวง 45,609,000

กรมทางหลวงชนบท 29,440,000

กระทรวงศึกษาธิการ 73,735,200

มหาวทิยาลยัมหดิล 73,735,200

กระทรวงสาธารณสุข 122,463,900

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 122,463,900

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 178,065,400

กระทรวงศึกษาธิการ 178,065,400

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 178,065,400

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 616,159,440

กระทรวงศึกษาธิการ 607,811,540

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2,829,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 363,146,140

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 22,656,300

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 202,954,800

มหาวทิยาลยัมหดิล 16,225,100
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กระทรวงสาธารณสุข 1,873,900

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 1,473,500

กรมควบคุมโรค 324,700

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 75,700

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 6,474,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 6,474,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 107,854,800

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 5,086,200

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 814,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 3,281,200

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 991,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 90,150,900

กรมชลประทาน 85,900,000

กรมประมง 1,003,000

กรมพฒันาทีด่นิ 3,002,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 245,900

กระทรวงยุตธิรรม 928,700

กรมราชทณัฑ์ 928,700

รฐัวสิาหกจิ 11,689,000

การเคหะแห่งชาติ 11,689,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 4,891,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,939,100

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 991,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,948,100

กระทรวงวฒันธรรม 952,000

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 780,400

กรมศิลปากร 171,600

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 31,628,600

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 18,948,600

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 15,401,800

กรมป่าไม ้ 3,546,800

กระทรวงมหาดไทย 11,689,800

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 11,689,800

รฐัวสิาหกจิ 990,200

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 990,200

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 940,851,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 579,844,300

กรมชลประทาน 573,599,900

กรมพฒันาทีด่นิ 6,244,400

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 85,320,400

กรมทรพัยากรน า้ 44,948,800

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 36,939,600

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,482,000

กรมป่าไม ้ 1,950,000
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กระทรวงมหาดไทย 144,836,400

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 144,836,400

รฐัวสิาหกจิ 130,850,400

การประปาส่วนภูมภิาค 130,850,400

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 419,000

กระทรวงศึกษาธิการ 419,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 419,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 217,545,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 197,800,000

กรมชลประทาน 197,800,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 14,677,600

กรมป่าไม ้ 14,677,600

รฐัวสิาหกจิ 5,067,400

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 5,067,400

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 109,973,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41,230,400

กรมชลประทาน 41,230,400

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 67,303,700

กรมควบคุมมลพษิ 31,060,400

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 29,529,200

กรมป่าไม ้ 6,714,100

กระทรวงพลงังาน 651,900

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 651,900

กระทรวงมหาดไทย 787,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 787,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 43,285,000

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 21,104,300

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,700,000

กรมการปกครอง 13,435,400

กรมทีด่นิ 821,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,147,900

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 20,810,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 20,810,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 820,425,400

กระทรวงมหาดไทย 820,425,400

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 820,425,400

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 325,156,900

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 325,156,900

จงัหวดักาญจนบรุี 274,311,200

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 50,845,700
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แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,515,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,115,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,115,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,418,700

กระทรวงมหาดไทย 752,900

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 712,900

กระทรวงยุตธิรรม 530,600

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 197,200

กรมราชทณัฑ์ 333,400

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

จงัหวดัราชบรุี 4,806,277,674

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 686,000

กระทรวงมหาดไทย 686,000

กรมการปกครอง 686,000

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 986,700

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงแรงงาน 320,400

กรมการจดัหางาน 320,400

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,546,154

กระทรวงมหาดไทย 238,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 238,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,308,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,308,154

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 3,559,600

กระทรวงกลาโหม 3,559,600

กองบญัชาการกองทพัไทย 3,559,600

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 61,062,500

กระทรวงกลาโหม 60,000,000

กองทพับก 60,000,000

กระทรวงยุตธิรรม 649,500

กรมคุมประพฤติ 640,000

กรมราชทณัฑ์ 9,500

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 413,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 413,000
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ และการลงทนุ 120,000

กระทรวงอตุสาหกรรม 120,000

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 120,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 500,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 500,000

กรมพฒันาทีด่นิ 500,000

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 591,087,800

กระทรวงคมนาคม 581,278,800

กรมทางหลวง 516,780,800

กรมทางหลวงชนบท 64,498,000

รฐัวสิาหกจิ 9,809,000

การรถไฟแห่งประเทศไทย 9,809,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,961,100

กระทรวงศึกษาธิการ 1,046,100

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,046,100

กระทรวงสาธารณสุข 915,000

กรมควบคุมโรค 915,000

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,175,700

กระทรวงศึกษาธิการ 2,175,700

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 2,175,700

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,695,000

กระทรวงคมนาคม 7,000,000

กรมทางหลวงชนบท 7,000,000

กระทรวงวฒันธรรม 15,695,000

กรมศิลปากร 15,695,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 602,500,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 49,204,400

กรมปศุสตัว ์ 32,452,800

กรมพฒันาทีด่นิ 10,305,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 5,914,800

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 495,000

กระทรวงคมนาคม 538,177,500

กรมการขนส่งทางบก 5,120,000

กรมทางหลวง 282,432,200

กรมทางหลวงชนบท 250,625,300

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 577,300

กรมป่าไม ้ 577,300

กระทรวงแรงงาน 14,041,600

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 39,300

กรมการจดัหางาน 25,900
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กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 12,299,400

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,677,000

กระทรวงอตุสาหกรรม 500,000

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 500,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 84,195,300

กระทรวงแรงงาน 428,500

กรมการจดัหางาน 428,500

กระทรวงศึกษาธิการ 83,766,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 83,766,800

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 1,680,400

กระทรวงศึกษาธิการ 1,680,400

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 480,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,200,400

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,393,154,800

กระทรวงศึกษาธิการ 1,393,154,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 563,033,400

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 656,721,600

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 140,474,800

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 32,925,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 235,548,000

กระทรวงคมนาคม 81,356,000

กรมทางหลวง 13,450,000

กรมทางหลวงชนบท 67,906,000

กระทรวงสาธารณสุข 154,192,000

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 154,192,000

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 185,012,100

กระทรวงศึกษาธิการ 185,012,100

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 185,012,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 390,383,720

กระทรวงศึกษาธิการ 313,117,920

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 7,787,600

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 187,933,920

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 17,122,300

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 600,000

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 92,804,800

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 6,869,300

กระทรวงสาธารณสุข 63,311,300

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 12,954,400

กรมควบคุมโรค 35,989,100

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 629,400

กรมสุขภาพจติ 16,000

กรมอนามยั 13,722,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 6,354,500

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 6,354,500
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รฐัวสิาหกจิ 7,600,000

การกฬีาแห่งประเทศไทย 7,600,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 20,264,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,955,200

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,382,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 877,400

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 18,000

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2,677,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14,130,500

กรมชลประทาน 4,700,000

กรมพฒันาทีด่นิ 8,953,500

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 477,000

รฐัวสิาหกจิ 1,178,600

การเคหะแห่งชาติ 1,178,600

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 5,641,800

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,035,700

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2,035,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,157,200

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 288,200

กระทรวงมหาดไทย 1,626,700

กรมการพฒันาชมุชน 1,626,700

กระทรวงวฒันธรรม 822,200

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 229,400

กรมศิลปากร 592,800

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 46,882,200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 12,627,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 6,922,300

กรมป่าไม ้ 5,705,400

กระทรวงมหาดไทย 34,254,500

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 34,254,500

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 464,105,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 273,771,500

กรมชลประทาน 269,559,500

กรมพฒันาทีด่นิ 4,212,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 84,620,200

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,500,000

กรมทรพัยากรน า้ 47,974,400

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 33,975,800

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,170,000

กระทรวงมหาดไทย 102,989,200

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,107,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 101,882,200
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รฐัวสิาหกจิ 2,725,000

การประปาส่วนภูมภิาค 2,725,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 376,000

กระทรวงศึกษาธิการ 376,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 376,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,679,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2,179,800

กรมป่าไม ้ 2,179,800

รฐัวสิาหกจิ 500,000

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 500,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 66,602,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19,700,000

กรมชลประทาน 19,700,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 46,230,400

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2,448,500

กรมทรพัยากรน า้ 18,098,700

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 367,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 19,459,900

กรมป่าไม ้ 5,856,300

กระทรวงพลงังาน 672,100

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 672,100

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 115,585,400

กระทรวงมหาดไทย 97,635,400

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 87,124,700

กรมการปกครอง 6,405,000

กรมทีด่นิ 3,222,700

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 883,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 17,950,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 17,950,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 103,010,200

กระทรวงมหาดไทย 103,010,200

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 103,010,200

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 398,572,500

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 398,572,500

จงัหวดัราชบรุี 279,965,700

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 118,606,800

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,316,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 916,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 916,000
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,780,600

กระทรวงมหาดไทย 40,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กระทรวงยุตธิรรม 1,605,400

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 837,200

กรมราชทณัฑ์ 768,200

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

จงัหวดัสพุรรณบรุี 5,449,380,814

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 978,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงแรงงาน 312,000

กรมการจดัหางาน 312,000

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,748,154

กระทรวงมหาดไทย 238,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 238,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,510,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,510,154

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000

กระทรวงมหาดไทย 6,500,000

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 21,483,000

กระทรวงมหาดไทย 356,300

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 356,300

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 21,126,700

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 21,126,700

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 7,619,400

กระทรวงแรงงาน 7,619,400

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 7,619,400

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 21,983,300

ส านกันายกรฐัมนตรี 8,000,000

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 8,000,000

กระทรวงวฒันธรรม 13,983,300

กรมศิลปากร 13,983,300

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 145,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 145,400

กรมวชิาการเกษตร 130,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15,400

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800
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กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 187,261,000

กระทรวงคมนาคม 187,261,000

กรมทางหลวง 109,787,000

กรมทางหลวงชนบท 77,474,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,105,100

กระทรวงศึกษาธิการ 1,105,100

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,105,100

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 69,253,600

ส านกันายกรฐัมนตรี 9,483,600

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 9,483,600

กระทรวงคมนาคม 29,470,000

กรมทางหลวงชนบท 29,470,000

กระทรวงวฒันธรรม 30,300,000

กรมศิลปากร 30,300,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 725,578,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12,824,900

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220,800

กรมประมง 8,500

กรมปศุสตัว ์ 3,532,500

กรมพฒันาทีด่นิ 5,858,500

กรมวชิาการเกษตร 1,190,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,977,800

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800

กระทรวงคมนาคม 705,238,400

กรมการขนส่งทางบก 6,184,700

กรมทางหลวง 401,329,500

กรมทางหลวงชนบท 297,724,200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 9,500

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,500

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 848,000

ส านกังานสถติแิห่งชาติ 848,000

กระทรวงแรงงาน 4,910,500

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,910,500

กระทรวงอตุสาหกรรม 1,340,000

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 1,340,000

รฐัวสิาหกจิ 407,500

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 407,500

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 47,811,000

กระทรวงแรงงาน 70,100

กรมการจดัหางาน 70,100

กระทรวงศึกษาธิการ 47,740,900

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 47,740,900
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 2,880,800

กระทรวงศึกษาธิการ 2,880,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 480,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,400,800

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,164,460,100

กระทรวงศึกษาธิการ 1,164,460,100

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 215,233,700

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 789,107,700

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 70,311,900

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 89,806,800

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 331,327,300

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 43,015,500

สถาบนัการพลศึกษา 43,015,500

กระทรวงคมนาคม 38,342,000

กรมทางหลวง 30,620,000

กรมทางหลวงชนบท 7,722,000

กระทรวงสาธารณสุข 249,969,800

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 249,969,800

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 441,283,460

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 42,340,900

สถาบนัการพลศึกษา 42,340,900

กระทรวงศึกษาธิการ 306,311,260

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2,551,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 197,115,760

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 31,577,200

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 56,567,300

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 18,500,000

กระทรวงสาธารณสุข 66,540,300

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 66,540,300

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 8,837,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 8,837,000

รฐัวสิาหกจิ 17,254,000

การกฬีาแห่งประเทศไทย 17,254,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 147,082,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 146,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 120,000

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 26,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 143,097,000

กรมชลประทาน 143,097,000

กระทรวงยุตธิรรม 3,839,500

กรมราชทณัฑ์ 3,839,500

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 23,914,200

กระทรวงวฒันธรรม 23,914,200

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 23,914,200
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 32,959,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 910,000

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 62,000

กระทรวงวฒันธรรม 32,049,000

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 361,000

กรมศิลปากร 31,688,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 142,519,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 38,692,700

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 35,000,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 2,952,700

กรมป่าไม ้ 740,000

กระทรวงมหาดไทย 102,277,400

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 102,277,400

รฐัวสิาหกจิ 1,548,900

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,548,900

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,059,123,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 683,568,200

กรมชลประทาน 682,678,200

กรมพฒันาทีด่นิ 890,000

กระทรวงคมนาคม 24,516,000

กรมเจา้ท่า 24,516,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 61,464,500

กรมทรพัยากรน า้ 22,389,100

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 39,075,400

กระทรวงมหาดไทย 287,783,200

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,586,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 281,197,200

รฐัวสิาหกจิ 1,792,000

การประปาส่วนภูมภิาค 1,792,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 464,000

กระทรวงศึกษาธิการ 464,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 464,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 43,850,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,572,800

กรมชลประทาน 34,572,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 9,245,500

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 6,505,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,125,700

กรมป่าไม ้ 1,614,800

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 32,400

กรมอตุนิุยมวทิยา 32,400
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 44,315,600

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 42,944,900

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 32,966,400

กรมการปกครอง 8,542,200

กรมทีด่นิ 553,300

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 883,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 489,889,200

กระทรวงมหาดไทย 489,889,200

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 489,889,200

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 409,113,600

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 409,113,600

จงัหวดัสุพรรณบรุี 284,916,100

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 124,197,500

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,559,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,159,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,159,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000

กระทรวงการคลงั 957,000

กรมสรรพากร 957,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 21,609,600

กระทรวงมหาดไทย 759,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 719,000

กระทรวงยุตธิรรม 2,001,700

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 168,600

กรมราชทณัฑ์ 1,833,100

หน่วยงานของศาล 18,713,700

ส านกังานศาลยุตธิรรม 17,520,000

ส านกังานศาลปกครอง 1,193,700

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200


