
หนา้ที ่1

หน่วย บาท

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 19,153,420,322

จงัหวดันครพนม 7,469,168,574

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 975,800

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงแรงงาน 309,500

กรมการจดัหางาน 309,500

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,790,154

กระทรวงมหาดไทย 258,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 258,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,532,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,532,154

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 53,297,100

กระทรวงกลาโหม 53,297,100

กองบญัชาการกองทพัไทย 53,297,100

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 644,939,300

กระทรวงมหาดไทย 644,939,300

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 644,939,300

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 539,500

กระทรวงยุตธิรรม 39,500

กรมคุมประพฤติ 39,500

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 500,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 500,000

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 31,935,000

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 15,000,000

กรมการท่องเทีย่ว 15,000,000

กระทรวงมหาดไทย 15,435,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 15,435,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,500,000

มหาวทิยาลยันครพนม 1,500,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,042,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,042,000

กรมพฒันาทีด่นิ 1,000,000

กรมวชิาการเกษตร 42,000

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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จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,007,646,200

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5,491,500

กรมวชิาการเกษตร 5,491,500

กระทรวงคมนาคม 936,001,300

กรมการขนส่งทางบก 172,213,300

กรมทางหลวง 604,000,000

กรมทางหลวงชนบท 159,788,000

กระทรวงมหาดไทย 58,129,800

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 500,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 57,629,800

กระทรวงแรงงาน 1,735,800

กรมการจดัหางาน 1,735,800

กระทรวงสาธารณสุข 378,000

กรมควบคุมโรค 378,000

รฐัวสิาหกจิ 5,909,800

การประปาส่วนภูมภิาค 5,909,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 343,898,600

กระทรวงคมนาคม 343,898,600

กรมทางหลวง 174,976,400

กรมทางหลวงชนบท 155,422,200

กรมท่าอากาศยาน 13,500,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 999,000

กระทรวงศึกษาธิการ 999,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 999,000

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,241,100

กระทรวงศึกษาธิการ 8,241,100

มหาวทิยาลยันครพนม 8,241,100

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 293,265,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6,382,000

กรมปศุสตัว ์ 6,382,000

กระทรวงคมนาคม 154,408,000

กรมทางหลวงชนบท 64,408,000

กรมท่าอากาศยาน 90,000,000

กระทรวงมหาดไทย 132,475,800

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 132,475,800

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 564,395,100

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 165,000

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 165,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13,239,100

กรมประมง 36,800

กรมปศุสตัว ์ 2,712,000

กรมพฒันาทีด่นิ 9,987,000

กรมวชิาการเกษตร 267,900

กรมส่งเสริมการเกษตร 75,600
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จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800

กระทรวงคมนาคม 546,835,400

กรมเจา้ท่า 4,000,000

กรมทางหลวง 192,973,000

กรมทางหลวงชนบท 346,862,400

กรมท่าอากาศยาน 3,000,000

กระทรวงพลงังาน 500,000

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 500,000

กระทรวงพาณิชย์ 1,288,000

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,288,000

กระทรวงแรงงาน 1,837,600

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,500,600

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 337,000

รฐัวสิาหกจิ 530,000

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 530,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 19,298,300

กระทรวงแรงงาน 70,100

กรมการจดัหางาน 70,100

กระทรวงศึกษาธิการ 19,228,200

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 19,228,200

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 17,515,000

กระทรวงศึกษาธิการ 17,515,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 576,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,400,800

มหาวทิยาลยันครพนม 14,538,200

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 914,868,500

กระทรวงศึกษาธิการ 914,868,500

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 100,444,300

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 639,150,800

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 110,293,700

มหาวทิยาลยันครพนม 64,979,700

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 108,595,600

กระทรวงคมนาคม 26,150,000

กรมทางหลวง 6,350,000

กรมทางหลวงชนบท 19,800,000

กระทรวงศึกษาธิการ 15,386,000

มหาวทิยาลยันครพนม 15,386,000

กระทรวงสาธารณสุข 67,059,600

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 67,059,600

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 26,309,400

กระทรวงศึกษาธิการ 10,200,000

มหาวทิยาลยันครพนม 10,200,000

กระทรวงสาธารณสุข 16,109,400

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 16,109,400



หนา้ที ่4

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 318,721,900

กระทรวงศึกษาธิการ 318,721,900

มหาวทิยาลยันครพนม 318,721,900

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 669,402,920

กระทรวงศึกษาธิการ 628,030,620

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 4,217,600

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 252,582,620

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 40,957,200

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 5,974,500

มหาวทิยาลยันครพนม 324,298,700

กระทรวงสาธารณสุข 31,281,300

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 4,657,700

กรมสุขภาพจติ 26,623,600

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 10,091,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 10,091,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 182,769,100

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,785,100

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 994,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 26,000

กรมกจิการผูสู้งอายุ 765,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 180,984,000

กรมชลประทาน 179,784,000

กรมพฒันาทีด่นิ 1,200,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,943,700

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,943,700

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,943,700

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 4,685,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,633,300

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,764,300

กระทรวงมหาดไทย 423,100

กรมการพฒันาชมุชน 423,100

กระทรวงวฒันธรรม 629,400

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 117,400

กรมศิลปากร 512,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 82,297,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 16,571,500

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 291,400

กรมป่าไม ้ 16,280,100

กระทรวงมหาดไทย 65,725,500

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 65,725,500
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,247,279,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 947,061,600

กรมชลประทาน 935,334,600

กรมพฒันาทีด่นิ 11,727,000

กระทรวงคมนาคม 11,977,200

กรมเจา้ท่า 11,977,200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 217,567,900

กรมทรพัยากรน า้ 195,459,700

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 22,108,200

กระทรวงมหาดไทย 58,202,600

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 58,202,600

รฐัวสิาหกจิ 12,470,400

การประปาส่วนภูมภิาค 12,470,400

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 528,000

กระทรวงศึกษาธิการ 528,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 528,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 57,259,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53,300,000

กรมชลประทาน 53,300,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3,959,900

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 3,959,900

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 23,966,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,060,000

กรมชลประทาน 10,060,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 5,954,900

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 3,472,500

กรมป่าไม ้ 2,482,400

กระทรวงมหาดไทย 7,952,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 7,952,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 75,967,500

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 52,596,800

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,858,800

กรมการปกครอง 44,823,200

กรมทีด่นิ 1,855,200

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,059,600

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 22,000,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 22,000,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 380,112,600

กระทรวงมหาดไทย 380,112,600

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 380,112,600
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 351,480,600

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 351,480,600

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 67,796,200

จงัหวดันครพนม 283,684,400

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,470,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,070,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,070,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 28,126,700

กระทรวงมหาดไทย 2,071,900

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมทีด่นิ 565,400

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,466,500

กระทรวงยุตธิรรม 92,700

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 92,700

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 25,962,100

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 10,826,900

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 15,000,000

จงัหวดัมกุดาหาร 4,316,170,854

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 975,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงแรงงาน 309,000

กรมการจดัหางาน 309,000

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,548,154

กระทรวงมหาดไทย 208,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 208,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,340,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,340,154

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 42,168,900

กระทรวงกลาโหม 42,168,900

กองบญัชาการกองทพัไทย 42,168,900

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 353,107,200

กระทรวงมหาดไทย 353,107,200

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 353,107,200

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 960,000

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 960,000

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 960,000
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 900,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 900,000

กรมพฒันาทีด่นิ 900,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800

กระทรวงยุตธิรรม 449,800

กรมราชทณัฑ์ 449,800

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,584,448,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,578,500

กรมปศุสตัว ์ 260,000

กรมวชิาการเกษตร 2,318,500

กระทรวงคมนาคม 1,578,222,000

กรมทางหลวง 1,059,991,000

กรมทางหลวงชนบท 518,231,000

กระทรวงมหาดไทย 500,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 500,000

กระทรวงแรงงาน 2,326,000

กรมการจดัหางาน 2,326,000

กระทรวงสาธารณสุข 821,800

กรมควบคุมโรค 821,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 128,919,200

กระทรวงคมนาคม 128,919,200

กรมทางหลวง 30,000,000

กรมทางหลวงชนบท 98,919,200

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 721,600

ส านกันายกรฐัมนตรี 180,000

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000

กระทรวงศึกษาธิการ 541,600

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 541,600

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 142,250,000

กระทรวงคมนาคม 77,000,000

กรมทางหลวง 35,000,000

กรมทางหลวงชนบท 42,000,000

กระทรวงมหาดไทย 65,250,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 65,250,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 296,705,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13,065,800

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18,000

กรมประมง 85,000

กรมปศุสตัว ์ 864,000

กรมพฒันาทีด่นิ 6,375,000

กรมวชิาการเกษตร 2,932,200
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กรมส่งเสริมการเกษตร 1,854,600

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000

กระทรวงคมนาคม 279,757,200

กรมการขนส่งทางบก 2,975,400

กรมทางหลวง 98,527,000

กรมทางหลวงชนบท 178,254,800

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 848,000

ส านกังานสถติแิห่งชาติ 848,000

กระทรวงแรงงาน 2,914,100

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 97,100

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,969,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 848,000

กระทรวงอตุสาหกรรม 120,000

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 120,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 9,528,600

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 9,382,500

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 9,382,500

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 2,736,800

กระทรวงศึกษาธิการ 2,736,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 336,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,400,800

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 268,579,480

กระทรวงศึกษาธิการ 268,579,480

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 57,564,500

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 179,200,680

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 31,814,300

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 166,151,300

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 26,500,000

กรมพลศึกษา 26,500,000

กระทรวงคมนาคม 27,180,000

กรมทางหลวง 4,350,000

กรมทางหลวงชนบท 22,830,000

กระทรวงสาธารณสุข 112,471,300

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 112,471,300

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,049,400

กระทรวงสาธารณสุข 8,049,400

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 8,049,400

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 135,033,320

กระทรวงศึกษาธิการ 124,260,820

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 3,018,400

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 109,101,320

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 8,684,000
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สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 3,457,100

กระทรวงสาธารณสุข 7,869,500

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 7,869,500

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 2,903,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 2,903,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 69,807,000

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,238,000

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 272,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 848,000

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 118,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65,105,000

กรมชลประทาน 63,053,000

กรมประมง 252,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,800,000

กระทรวงยุตธิรรม 2,824,600

กรมราชทณัฑ์ 2,824,600

รฐัวสิาหกจิ 639,400

การเคหะแห่งชาติ 639,400

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,090,100

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,090,100

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,090,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 635,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 384,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 384,000

กระทรวงวฒันธรรม 251,700

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 251,700

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 15,255,100

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 9,956,400

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 3,294,400

กรมป่าไม ้ 6,662,000

กระทรวงมหาดไทย 3,000,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 3,000,000

รฐัวสิาหกจิ 2,298,700

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 2,298,700

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 417,520,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 391,376,800

กรมชลประทาน 368,236,800

กรมพฒันาทีด่นิ 23,140,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 24,223,600

กรมทรพัยากรน า้ 13,000,000

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 11,223,600

กระทรวงมหาดไทย 1,920,000

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,920,000
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แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 246,000

กระทรวงศึกษาธิการ 246,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 246,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 67,512,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 63,400,000

กรมชลประทาน 63,400,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 4,112,600

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,112,600

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 25,969,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8,700,000

กรมชลประทาน 8,700,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 12,670,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,114,100

กรมป่าไม ้ 3,556,600

กระทรวงพลงังาน 329,600

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 329,600

กระทรวงมหาดไทย 4,269,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 4,269,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 52,531,300

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 51,160,600

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 31,182,300

กรมการปกครอง 19,324,200

กรมทีด่นิ 36,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 618,100

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 203,037,900

กระทรวงมหาดไทย 203,037,900

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 203,037,900

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 296,239,200

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 296,239,200

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 88,719,300

จงัหวดัมกุดาหาร 207,519,900

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 830,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 430,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 430,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,506,300

กระทรวงการคลงั 11,506,300

กรมสรรพสามติ 11,506,300

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 8,152,700

ส านกันายกรฐัมนตรี 7,000,000

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000
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กระทรวงมหาดไทย 297,500

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 257,500

กระทรวงยุตธิรรม 720,000

กรมราชทณัฑ์ 720,000

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

จงัหวดัสกลนคร 7,368,080,894

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800

กระทรวงมหาดไทย 5,595,800

กรมการปกครอง 5,595,800

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,055,200

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200

กระทรวงแรงงาน 489,000

กรมการจดัหางาน 489,000

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,877,154

กระทรวงมหาดไทย 318,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 318,000

กระทรวงศึกษาธิการ 2,559,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,559,154

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 35,111,900

กระทรวงกลาโหม 35,111,900

กองบญัชาการกองทพัไทย 35,111,900

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 48,233,000

กระทรวงมหาดไทย 1,420,000

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,420,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 46,813,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 46,813,000

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 22,011,700

กระทรวงมหาดไทย 22,011,700

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 22,011,700

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 7,365,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,791,600

กรมปศุสตัว ์ 140,000

กรมพฒันาทีด่นิ 1,000,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 651,600
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กระทรวงศึกษาธิการ 5,574,300

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 5,574,300

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 2,984,300

กระทรวงยุตธิรรม 2,984,300

กรมราชทณัฑ์ 2,984,300

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 884,907,400

กระทรวงคมนาคม 884,907,400

กรมทางหลวง 608,994,400

กรมทางหลวงชนบท 254,283,000

กรมท่าอากาศยาน 21,630,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,621,100

ส านกันายกรฐัมนตรี 360,000

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,261,100

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,261,100

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,185,900

กระทรวงศึกษาธิการ 7,185,900

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 7,185,900

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 149,066,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,537,400

กรมหมอ่นไหม 4,537,400

กระทรวงคมนาคม 90,000,000

กรมท่าอากาศยาน 90,000,000

กระทรวงศึกษาธิการ 54,529,100

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 22,540,000

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 31,989,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,082,530,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,890,500

กรมประมง 12,183,300

กรมปศุสตัว ์ 1,975,400

กรมพฒันาทีด่นิ 11,175,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 714,800

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000

กรมการขา้ว 1,905,000

กระทรวงคมนาคม 1,050,992,200

กรมการขนส่งทางบก 12,575,800

กรมทางหลวง 553,302,100

กรมทางหลวงชนบท 442,292,500

กรมท่าอากาศยาน 42,821,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 266,000

กรมป่าไม ้ 266,000
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กระทรวงแรงงาน 180,000

กรมการจดัหางาน 180,000

กระทรวงอตุสาหกรรม 2,202,000

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 2,202,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 53,150,100

กระทรวงแรงงาน 70,100

กรมการจดัหางาน 70,100

กระทรวงศึกษาธิการ 53,080,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 53,080,000

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 8,264,800

กระทรวงศึกษาธิการ 8,264,800

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 864,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,400,800

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 5,000,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,349,071,880

กระทรวงศึกษาธิการ 1,349,071,880

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 256,952,600

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 835,765,680

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 224,651,400

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 31,702,200

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 170,689,100

กระทรวงคมนาคม 56,059,000

กรมทางหลวง 21,609,000

กรมทางหลวงชนบท 34,450,000

กระทรวงสาธารณสุข 114,630,100

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 114,630,100

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,623,000

กระทรวงสาธารณสุข 3,623,000

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 3,623,000

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 278,381,700

กระทรวงศึกษาธิการ 278,381,700

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 278,381,700

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 831,316,160

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 24,600

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 24,600

กระทรวงศึกษาธิการ 823,753,360

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 10,936,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 424,741,260

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 66,717,300

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 255,488,700

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 2,241,700

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 63,628,200

กระทรวงสาธารณสุข 2,468,200

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2,468,200
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ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 5,070,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 5,070,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 302,516,800

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 180,300

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 132,000

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 48,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 295,398,500

กรมชลประทาน 291,821,000

กรมปศุสตัว ์ 398,000

กรมพฒันาทีด่นิ 1,750,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,429,500

กระทรวงยุตธิรรม 5,488,000

กรมราชทณัฑ์ 5,488,000

รฐัวสิาหกจิ 1,450,000

การเคหะแห่งชาติ 1,450,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,945,100

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,945,100

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,945,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 3,859,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,639,100

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,770,100

กระทรวงมหาดไทย 536,000

กรมการพฒันาชมุชน 536,000

กระทรวงวฒันธรรม 684,000

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 684,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 46,855,100

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 10,218,300

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,319,300

กรมป่าไม ้ 5,899,000

กระทรวงมหาดไทย 36,636,800

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 36,636,800

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 816,195,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 470,549,100

กรมชลประทาน 431,380,100

กรมพฒันาทีด่นิ 39,169,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 225,632,800

กรมทรพัยากรน า้ 182,000,000

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 43,047,800

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 585,000

กระทรวงมหาดไทย 117,392,500

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 117,392,500

รฐัวสิาหกจิ 2,621,000

การประปาส่วนภูมภิาค 2,621,000
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แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 661,000

กระทรวงศึกษาธิการ 661,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 661,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 341,913,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 295,600,000

กรมชลประทาน 295,600,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 45,063,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 8,047,500

กรมป่าไม ้ 37,016,200

รฐัวสิาหกจิ 1,250,000

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,250,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 41,861,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19,093,100

กรมชลประทาน 19,093,100

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 22,438,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 11,881,100

กรมป่าไม ้ 10,557,600

กระทรวงพลงังาน 329,200

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 329,200

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 28,456,200

กระทรวงคมนาคม 1,541,600

กรมการขนส่งทางบก 1,541,600

กระทรวงมหาดไทย 26,914,600

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 8,388,600

กรมการปกครอง 13,183,900

กรมทีด่นิ 3,752,700

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,589,400

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 285,670,700

กระทรวงมหาดไทย 285,670,700

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 285,670,700

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 514,257,700

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 514,257,700

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 230,354,500

จงัหวดัสกลนคร 283,903,200

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,779,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,379,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,379,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 27,962,000

กระทรวงมหาดไทย 1,206,400

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมการปกครอง 44,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,122,400
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กระทรวงยุตธิรรม 5,300,800

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 459,500

กรมราชทณัฑ์ 4,841,300

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 21,454,800

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 21,319,600


