
หนา้ที ่1

หน่วย บาท

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง ๒ 16,155,853,336

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 5,888,058,774

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 27,000,000

กระทรวงมหาดไทย 27,000,000

กรมการปกครอง 27,000,000

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,640,900

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงคมนาคม 100,000

กรมเจา้ท่า 100,000

กระทรวงแรงงาน 1,874,600

กรมการจดัหางาน 1,874,600

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,339,654

กระทรวงมหาดไทย 218,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 218,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,121,654

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,121,654

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 24,949,800

กระทรวงกลาโหม 24,949,800

กองบญัชาการกองทพัไทย 24,949,800

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 330,865,800

กระทรวงกลาโหม 307,619,000

กองทพับก 267,069,000

กองทพัอากาศ 40,550,000

กระทรวงยุตธิรรม 594,800

กรมคุมประพฤติ 594,800

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 22,652,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 22,652,000

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 63,225,000

กระทรวงคมนาคม 35,225,000

กรมทางหลวงชนบท 35,225,000

กระทรวงมหาดไทย 28,000,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 28,000,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 540,000

รายงานสรุปแผนการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ าแนกตามจงัหวดั/แผนงาน/กระทรวง/กรม (ขอ้มูลเบื้องตน้ที่ไดร้บัแจง้จากส่วนราชการ)
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 540,000

กรมปศุสตัว ์ 140,000

กรมพฒันาทีด่นิ 400,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800

กระทรวงยุตธิรรม 449,800

กรมราชทณัฑ์ 449,800

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 959,812,000

กระทรวงคมนาคม 959,812,000

กรมทางหลวง 470,721,000

กรมทางหลวงชนบท 365,691,000

กรมท่าอากาศยาน 123,400,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 493,500

กระทรวงศึกษาธิการ 493,500

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 493,500

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 358,248,300

กระทรวงคมนาคม 97,200,000

กรมทางหลวง 75,000,000

กรมทางหลวงชนบท 22,200,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 22,060,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 22,060,000

รฐัวสิาหกจิ 238,988,300

การประปาส่วนภูมภิาค 238,988,300

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 479,597,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18,784,800

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,464,000

กรมประมง 814,000

กรมปศุสตัว ์ 3,001,000

กรมพฒันาทีด่นิ 13,469,000

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800

กระทรวงคมนาคม 444,395,700

กรมเจา้ท่า 700,000

กรมการขนส่งทางบก 5,462,000

กรมทางหลวง 200,443,900

กรมทางหลวงชนบท 237,789,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 475,500

กรมป่าไม ้ 475,500

กระทรวงพาณิชย์ 787,000

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 787,000

กระทรวงแรงงาน 4,038,100

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 282,600

กรมการจดัหางาน 2,243,000

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,392,700
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กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 119,800

กระทรวงอตุสาหกรรม 178,600

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 178,600

รฐัวสิาหกจิ 10,937,400

สถาบนัการบนิพลเรือน 10,200,200

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 737,200

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 46,497,300

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 46,351,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 46,351,200

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 384,000

กระทรวงศึกษาธิการ 384,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 384,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 565,964,200

กระทรวงศึกษาธิการ 565,964,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 308,305,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 200,616,600

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 57,042,400

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 198,013,300

กระทรวงคมนาคม 83,790,000

กรมทางหลวง 11,690,000

กรมทางหลวงชนบท 72,100,000

กระทรวงสาธารณสุข 114,003,300

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 113,899,900

กรมควบคุมโรค 103,400

สภากาชาดไทย 220,000

สภากาชาดไทย 220,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 218,512,820

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 160,800

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 160,800

กระทรวงศึกษาธิการ 208,444,620

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2,226,700

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 136,552,420

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 8,500,000

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 40,125,400

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,040,100

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 20,000,000

กระทรวงสาธารณสุข 1,159,400

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 1,159,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 8,748,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 8,748,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 664,313,200
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 10,972,800

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 10,972,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 650,300,400

กรมชลประทาน 649,988,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 312,400

รฐัวสิาหกจิ 3,040,000

การเคหะแห่งชาติ 3,040,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 3,779,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,037,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,037,000

กระทรวงมหาดไทย 216,300

กรมการพฒันาชมุชน 216,300

กระทรวงวฒันธรรม 526,000

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 526,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 155,219,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 40,211,900

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 3,798,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 35,247,700

กรมป่าไม ้ 1,166,000

กระทรวงมหาดไทย 115,007,900

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 115,007,900

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,130,815,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 835,217,300

กรมชลประทาน 815,257,600

กรมพฒันาทีด่นิ 19,587,400

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 372,300

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 153,745,800

กรมทรพัยากรน า้ 130,031,600

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 23,363,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 351,000

กระทรวงมหาดไทย 134,156,200

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,800,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 132,356,200

รฐัวสิาหกจิ 7,696,000

การประปาส่วนภูมภิาค 7,696,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 212,000

กระทรวงศึกษาธิการ 212,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 212,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 235,641,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 235,490,000

กรมชลประทาน 235,490,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 151,100

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 151,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 38,810,300
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16,128,800

กรมชลประทาน 14,214,800

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 1,914,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 21,291,900

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 40,200

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 12,155,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 6,416,200

กรมป่าไม ้ 2,680,500

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 814,000

กรมอตุนิุยมวทิยา 814,000

กระทรวงพลงังาน 575,600

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 575,600

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 30,292,800

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 23,252,100

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 3,500,000

กรมการปกครอง 13,889,900

กรมทีด่นิ 5,155,800

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 706,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 5,670,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 5,670,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 97,034,900

กระทรวงมหาดไทย 97,034,900

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 97,034,900

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 223,844,800

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 223,844,800

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 223,844,800

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 952,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 552,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 552,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 16,040,500

กระทรวงการคลงั 16,040,500

กรมศุลกากร 15,226,500

กรมสรรพากร 814,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 5,464,500

กระทรวงมหาดไทย 540,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมการปกครอง 500,000

กระทรวงยุตธิรรม 4,789,300

กรมบงัคบัคดี 4,785,000

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 4,300
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หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

จงัหวดัเพชรบรุี 5,646,458,094

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,242,200

กระทรวงมหาดไทย 10,242,200

กรมการปกครอง 10,242,200

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,751,800

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงคมนาคม 100,000

กรมเจา้ท่า 100,000

กระทรวงแรงงาน 1,985,500

กรมการจดัหางาน 1,985,500

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,203,654

กระทรวงมหาดไทย 218,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 218,000

กระทรวงศึกษาธิการ 985,654

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 985,654

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 27,401,100

กระทรวงกลาโหม 27,401,100

กองบญัชาการกองทพัไทย 27,401,100

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 20,800,000

กระทรวงมหาดไทย 20,800,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 20,800,000

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 384,225,300

กระทรวงยุตธิรรม 152,700

กรมคุมประพฤติ 143,200

กรมราชทณัฑ์ 9,500

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 384,072,600

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 384,072,600

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 5,000,000

กระทรวงวฒันธรรม 5,000,000

กรมศิลปากร 5,000,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,390,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,390,000

กรมประมง 450,000

กรมปศุสตัว ์ 140,000

กรมพฒันาทีด่นิ 2,800,000

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 306,459,800

กระทรวงคมนาคม 300,331,400

กรมทางหลวง 150,000,000

กรมทางหลวงชนบท 150,331,400

รฐัวสิาหกจิ 6,128,400

การรถไฟแห่งประเทศไทย 6,128,400

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 935,800

กระทรวงศึกษาธิการ 935,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 935,800

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,217,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,000

กรมประมง 10,000

กระทรวงศึกษาธิการ 5,207,600

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 5,207,600

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 114,659,700

ส านกันายกรฐัมนตรี 7,566,100

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 7,566,100

กระทรวงคมนาคม 56,500,000

กรมทางหลวง 20,000,000

กรมทางหลวงชนบท 36,500,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 44,673,600

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 44,673,600

กระทรวงวฒันธรรม 5,920,000

กรมศิลปากร 5,920,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 536,079,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16,637,100

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220,800

กรมประมง 2,602,000

กรมปศุสตัว ์ 1,261,300

กรมพฒันาทีด่นิ 12,325,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 191,200

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800

กระทรวงคมนาคม 516,531,400

กรมเจา้ท่า 50,000,000

กรมการขนส่งทางบก 630,000

กรมทางหลวง 244,512,900

กรมทางหลวงชนบท 221,388,500

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 9,500

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,500

กระทรวงพลงังาน 250,000

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 250,000

กระทรวงแรงงาน 2,194,500

กรมการจดัหางาน 814,000

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,288,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 92,500
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รฐัวสิาหกจิ 456,500

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 456,500

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 43,911,300

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 43,765,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 43,765,200

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 3,506,200

กระทรวงศึกษาธิการ 3,506,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 384,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 600,200

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 1,540,000

มหาวทิยาลยัศิลปากร 982,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 866,678,800

กระทรวงศึกษาธิการ 866,678,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 228,578,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 565,057,700

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 40,821,400

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 32,221,700

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 44,718,500

กระทรวงคมนาคม 17,334,000

กรมทางหลวง 11,754,000

กรมทางหลวงชนบท 5,580,000

กระทรวงสาธารณสุข 26,432,500

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 26,432,500

สภากาชาดไทย 952,000

สภากาชาดไทย 952,000

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 253,365,300

กระทรวงศึกษาธิการ 253,365,300

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 253,365,300

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 473,923,340

กระทรวงศึกษาธิการ 456,183,840

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2,277,400

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 157,770,540

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 34,235,400

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 3,727,000

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 222,900,200

มหาวทิยาลยัศิลปากร 35,273,300

กระทรวงสาธารณสุข 14,275,500

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 14,216,500

กรมควบคุมโรค 59,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 3,464,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 3,464,000
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แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 229,906,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 16,626,500

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 8,301,300

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 8,325,200

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,489,500

กรมชลประทาน 3,664,100

กรมพฒันาทีด่นิ 705,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 120,400

กระทรวงยุตธิรรม 208,790,300

กรมราชทณัฑ์ 208,790,300

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 3,399,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 782,500

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 782,500

กระทรวงมหาดไทย 2,055,000

กรมการพฒันาชมุชน 2,055,000

กระทรวงวฒันธรรม 561,900

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 561,900

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 121,816,500

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 15,918,500

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2,426,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 5,104,600

กรมป่าไม ้ 8,387,900

กระทรวงมหาดไทย 105,848,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 105,848,000

รฐัวสิาหกจิ 50,000

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 50,000

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,015,819,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 731,744,600

กรมชลประทาน 727,498,600

กรมพฒันาทีด่นิ 4,246,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 54,365,100

กรมทรพัยากรน า้ 34,811,100

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 19,554,000

กระทรวงมหาดไทย 194,384,000

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,000,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 193,384,000

รฐัวสิาหกจิ 35,326,000

การประปาส่วนภูมภิาค 35,326,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 287,000

กระทรวงศึกษาธิการ 287,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 287,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 329,020,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 325,300,000

กรมชลประทาน 325,300,000
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3,220,400

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 151,000

กรมป่าไม ้ 3,069,400

รฐัวสิาหกจิ 500,000

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 500,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 65,421,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29,277,300

กรมชลประทาน 16,102,300

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 13,175,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 35,894,600

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 64,800

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 17,473,400

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 10,300,200

กรมป่าไม ้ 8,056,200

กระทรวงพลงังาน 250,000

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 250,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 62,349,500

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 29,398,800

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 18,486,200

กรมการปกครอง 8,746,800

กรมทีด่นิ 1,459,400

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 706,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 31,580,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 31,580,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 125,068,200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,150,000

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,150,000

กระทรวงมหาดไทย 123,918,200

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 123,918,200

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 564,197,200

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 564,197,200

กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 363,824,000

จงัหวดัเพชรบรุี 200,373,200

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,173,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 773,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 773,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 22,924,800

กระทรวงมหาดไทย 1,715,600

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,675,600
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กระทรวงยุตธิรรม 332,800

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 28,500

กรมราชทณัฑ์ 304,300

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 20,876,400

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

ส านกังานอยัการสูงสุด 20,741,200

จงัหวดัสมทุรสงคราม 1,453,143,834

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,751,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงคมนาคม 100,000

กรมเจา้ท่า 100,000

กระทรวงแรงงาน 1,985,200

กรมการจดัหางาน 1,985,200

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 855,654

กระทรวงมหาดไทย 168,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 168,000

กระทรวงศึกษาธิการ 687,654

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 687,654

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,173,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,173,600

กรมประมง 550,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,623,600

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 79,143,000

กระทรวงคมนาคม 79,143,000

กรมทางหลวง 69,243,000

กรมทางหลวงชนบท 9,900,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 370,200

กระทรวงศึกษาธิการ 370,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 370,200

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 407,902,200

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,485,000

กรมประมง 395,400

กรมปศุสตัว ์ 864,000

กรมพฒันาทีด่นิ 3,197,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 28,600

กระทรวงคมนาคม 395,847,200

กรมเจา้ท่า 1,080,000

กรมการขนส่งทางบก 1,130,000
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กรมทางหลวง 181,613,400

กรมทางหลวงชนบท 212,023,800

กระทรวงพลงังาน 1,727,000

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,727,000

กระทรวงแรงงาน 3,654,200

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 55,200

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,325,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 274,000

กระทรวงอตุสาหกรรม 1,063,700

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1,063,700

รฐัวสิาหกจิ 1,125,100

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 1,125,100

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 9,550,100

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 9,404,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 9,404,000

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 144,000

กระทรวงศึกษาธิการ 144,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 144,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 164,120,900

กระทรวงศึกษาธิการ 164,120,900

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 59,528,100

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 52,547,300

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 52,045,500

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 101,938,500

กระทรวงคมนาคม 11,550,000

กรมทางหลวง 4,350,000

กรมทางหลวงชนบท 7,200,000

กระทรวงสาธารณสุข 90,388,500

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 63,948,600

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 26,439,900

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 124,258,680

กระทรวงศึกษาธิการ 102,722,580

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 5,973,500

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 58,159,080

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 3,740,000

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 34,100,000

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 750,000

กระทรวงสาธารณสุข 21,237,100

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 21,237,100

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 299,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 299,000
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แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 465,000

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 465,000

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 375,000

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 90,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 552,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 59,000

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 38,000

กระทรวงมหาดไทย 301,700

กรมการพฒันาชมุชน 301,700

กระทรวงวฒันธรรม 192,000

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 192,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 27,996,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 789,200

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 789,200

กระทรวงมหาดไทย 27,207,600

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 27,207,600

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 287,490,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 111,620,000

กรมชลประทาน 111,620,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,200,000

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 1,200,000

กระทรวงมหาดไทย 174,670,900

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 174,670,900

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 72,000

กระทรวงศึกษาธิการ 72,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 72,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 151,000

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 151,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 1,836,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,749,000

กรมชลประทาน 1,749,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 87,500

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 87,000

กรมป่าไม ้ 500

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 28,597,800

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 24,337,100

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 21,908,200

กรมการปกครอง 2,164,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 264,900
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ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 2,890,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 2,890,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 24,966,700

กระทรวงมหาดไทย 24,966,700

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 24,966,700

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 185,438,100

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 185,438,100

จงัหวดัสมทุรสงคราม 185,438,100

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 654,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 254,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 254,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000

กระทรวงการคลงั 814,000

กรมสรรพากร 814,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 295,200

กระทรวงมหาดไทย 160,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 120,000

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

จงัหวดัสมทุรสาคร 3,168,192,634

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 3,625,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงคมนาคม 100,000

กรมเจา้ท่า 100,000

กระทรวงแรงงาน 2,859,200

กรมการจดัหางาน 2,859,200

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 951,654

กระทรวงมหาดไทย 168,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 168,000

กระทรวงศึกษาธิการ 783,654

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 783,654

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 51,044,700

กระทรวงยุตธิรรม 51,044,700

กรมคุมประพฤติ 130,000

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 50,914,700
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 16,882,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16,882,500

กรมประมง 16,532,500

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 350,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800

กระทรวงยุตธิรรม 449,800

กรมราชทณัฑ์ 449,800

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 547,566,200

กระทรวงคมนาคม 535,014,700

กรมเจา้ท่า 120,000,000

กรมทางหลวง 230,515,000

กรมทางหลวงชนบท 184,499,700

รฐัวสิาหกจิ 12,551,500

การรถไฟแห่งประเทศไทย 12,551,500

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 409,500

กระทรวงศึกษาธิการ 409,500

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 409,500

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 27,347,200

กระทรวงคมนาคม 25,850,000

กรมทางหลวงชนบท 25,850,000

กระทรวงวฒันธรรม 1,497,200

กรมศิลปากร 1,497,200

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 415,177,800

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 260,600

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 260,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,988,400

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30,800

กรมประมง 5,216,000

กรมปศุสตัว ์ 864,000

กรมพฒันาทีด่นิ 3,755,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 122,600

กระทรวงคมนาคม 387,974,800

กรมเจา้ท่า 5,000,000

กรมทางหลวง 170,810,000

กรมทางหลวงชนบท 212,164,800

กระทรวงแรงงาน 16,954,000

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 65,000

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 16,800,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 89,000
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 18,650,300

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 18,504,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 18,504,200

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 744,200

กระทรวงศึกษาธิการ 744,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 144,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 600,200

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 353,366,300

กระทรวงศึกษาธิการ 353,366,300

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 148,741,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 169,872,500

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 34,752,600

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 117,609,000

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 6,120,000

สถาบนัการพลศึกษา 6,120,000

กระทรวงคมนาคม 14,899,000

กรมทางหลวง 4,350,000

กรมทางหลวงชนบท 10,549,000

กระทรวงสาธารณสุข 96,590,000

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 96,590,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 182,331,080

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 34,534,500

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 319,000

สถาบนัการพลศึกษา 34,215,500

กระทรวงศึกษาธิการ 137,794,380

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,992,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 96,663,980

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 4,356,600

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 34,781,600

กระทรวงสาธารณสุข 8,804,200

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 1,271,800

โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 7,532,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 1,198,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 1,198,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 30,713,000

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 889,000

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 26,000

กระทรวงยุตธิรรม 6,963,400

กรมราชทณัฑ์ 6,963,400

รฐัวสิาหกจิ 22,860,600

การเคหะแห่งชาติ 22,860,600
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แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 136,321,700

กระทรวงศึกษาธิการ 136,321,700

มหาวทิยาลยัมหดิล 136,321,700

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,500,000

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,500,000

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,500,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 384,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 230,200

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 230,200

กระทรวงวฒันธรรม 154,600

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 154,600

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 34,391,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2,482,200

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 789,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,693,000

กระทรวงมหาดไทย 31,908,800

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 31,908,800

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 553,355,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 222,846,700

กรมชลประทาน 222,846,700

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2,206,000

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,206,000

กระทรวงมหาดไทย 225,002,100

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 225,002,100

รฐัวสิาหกจิ 103,301,000

การประปาส่วนภูมภิาค 103,301,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 24,820,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 24,717,000

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 24,717,000

กระทรวงศึกษาธิการ 103,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 103,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 295,151,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 295,000,000

กรมชลประทาน 295,000,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 151,000

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 151,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 12,125,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,113,000

กรมชลประทาน 10,113,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2,012,500

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,000,000

กรมป่าไม ้ 1,012,500
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 25,639,000

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 9,758,300

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,465,000

กรมการปกครอง 1,455,000

กรมทีด่นิ 573,400

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 264,900

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 14,510,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 14,510,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 27,596,600

กระทรวงมหาดไทย 27,596,600

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 27,596,600

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 247,706,300

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 247,706,300

จงัหวดัสมทุรสาคร 247,706,300

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 676,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 276,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 276,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000

กระทรวงการคลงั 814,000

กรมสรรพากร 814,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 39,237,400

กระทรวงมหาดไทย 86,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 46,000

กระทรวงยุตธิรรม 239,200

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 8,500

กรมราชทณัฑ์ 230,700

หน่วยงานของศาล 38,777,000

ส านกังานศาลยุตธิรรม 38,777,000

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200


