
หนา้ที ่1

หน่วย บาท

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 37,090,215,756

จงัหวดัเชียงใหม่ 25,750,078,914

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 13,918,000

กระทรวงมหาดไทย 13,918,000

กรมการปกครอง 13,918,000

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,416,600

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงแรงงาน 750,300

กรมการจดัหางาน 750,300

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 68,111,254

กระทรวงมหาดไทย 381,100

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 381,100

กระทรวงศึกษาธิการ 2,920,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,920,154

กระทรวงสาธารณสุข 64,810,000

กรมการแพทย์ 64,810,000

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 89,921,000

กระทรวงกลาโหม 89,921,000

กองบญัชาการกองทพัไทย 89,921,000

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 558,134,800

กระทรวงกลาโหม 206,475,000

กองทพัอากาศ 206,475,000

กระทรวงยุตธิรรม 45,800

กรมคุมประพฤติ 45,800

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 351,614,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 351,614,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ และการลงทนุ 13,524,000

กระทรวงอตุสาหกรรม 13,524,000

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 13,400,700

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 123,300

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 18,302,200

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 2,752,200

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 2,752,200

กระทรวงคมนาคม 6,400,000

กรมทางหลวงชนบท 6,400,000

รายงานสรุปแผนการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ าแนกตามจงัหวดั/แผนงาน/กระทรวง/กรม (ขอ้มูลเบื้องตน้ที่ไดร้บัแจง้จากส่วนราชการ)
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กระทรวงวฒันธรรม 9,150,000

กรมศิลปากร 9,150,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 28,632,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,632,500

กรมพฒันาทีด่นิ 2,000,000

กรมวชิาการเกษตร 5,005,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 21,627,500

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 1,172,500

กระทรวงยุตธิรรม 1,172,500

กรมราชทณัฑ์ 1,172,500

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 2,339,967,300

กระทรวงคมนาคม 2,333,017,300

กรมทางหลวง 2,015,911,300

กรมทางหลวงชนบท 317,106,000

รฐัวสิาหกจิ 6,950,000

การรถไฟแห่งประเทศไทย 6,950,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 2,960,100

กระทรวงศึกษาธิการ 2,045,100

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2,045,100

กระทรวงสาธารณสุข 915,000

กรมควบคุมโรค 915,000

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 415,680,200

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,734,800

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,734,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 82,476,000

กรมประมง 976,000

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 81,500,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3,722,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 3,722,200

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 26,762,100

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 26,762,100

กระทรวงศึกษาธิการ 296,005,500

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 23,146,300

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 40,207,100

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 153,651,800

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 79,000,300

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 1,342,100

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 1,342,100

รฐัวสิาหกจิ 3,637,500

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 3,637,500
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 515,296,800

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 515,296,800

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 515,296,800

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 8,973,800

รฐัวสิาหกจิ 8,973,800

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 8,973,800

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 432,214,900

ส านกันายกรฐัมนตรี 9,122,600

ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 9,122,600

กระทรวงกลาโหม 11,024,900

กองทพัอากาศ 11,024,900

กระทรวงคมนาคม 219,619,600

กรมการขนส่งทางบก 9,319,600

กรมทางหลวง 100,000,000

กรมทางหลวงชนบท 110,300,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 75,155,300

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 75,155,300

กระทรวงวฒันธรรม 35,000,000

กรมศิลปากร 35,000,000

กระทรวงศึกษาธิการ 63,526,100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 4,037,000

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 59,489,100

กระทรวงอตุสาหกรรม 17,000,000

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 17,000,000

รฐัวสิาหกจิ 1,766,400

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 1,766,400

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 102,518,500

ส านกันายกรฐัมนตรี 38,078,800

ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 38,078,800

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 64,439,700

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 64,439,700

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,693,189,500

ส านกันายกรฐัมนตรี 107,855,800

ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 107,855,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 94,213,400

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 51,600

กรมประมง 120,800

กรมปศุสตัว ์ 26,908,600

กรมพฒันาทีด่นิ 54,445,500

กรมวชิาการเกษตร 9,326,100

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,702,400

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 50,000

กรมการขา้ว 671,400
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กระทรวงคมนาคม 1,397,974,900

กรมเจา้ท่า 20,585,500

กรมการขนส่งทางบก 7,760,000

กรมทางหลวง 692,795,900

กรมทางหลวงชนบท 676,833,500

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 5,196,500

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 352,200

กรมป่าไม ้ 4,844,300

กระทรวงพาณิชย์ 1,288,000

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,288,000

กระทรวงแรงงาน 2,259,200

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 61,900

กรมการจดัหางาน 814,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,383,300

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 71,709,200

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 71,709,200

รฐัวสิาหกจิ 12,692,500

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 705,400

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 7,187,100

องคก์ารสวนสตัว ์ 4,800,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 104,060,500

กระทรวงแรงงาน 401,200

กรมการจดัหางาน 401,200

กระทรวงศึกษาธิการ 103,659,300

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 103,659,300

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 4,201,000

กระทรวงศึกษาธิการ 4,201,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,200,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,001,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 2,412,114,460

กระทรวงศึกษาธิการ 2,412,114,460

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 912,119,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,128,802,060

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 194,306,700

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 32,654,200

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 76,600,000

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 8,396,500

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 59,235,800

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 756,196,400

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 12,647,000

สถาบนัการพลศึกษา 12,647,000

กระทรวงคมนาคม 97,555,000

กรมทางหลวง 39,150,000

กรมทางหลวงชนบท 58,405,000
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กระทรวงศึกษาธิการ 325,726,300

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 325,726,300

กระทรวงสาธารณสุข 302,052,100

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 222,331,600

กรมการแพทย์ 75,645,000

กรมควบคุมโรค 75,500

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 4,000,000

สภากาชาดไทย 18,216,000

สภากาชาดไทย 18,216,000

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 7,029,054,600

กระทรวงศึกษาธิการ 7,029,054,600

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 434,926,800

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 681,950,300

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 5,075,636,400

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 836,541,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,555,279,800

ส านกันายกรฐัมนตรี 555,500

ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 555,500

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 28,807,300

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 245,600

สถาบนัการพลศึกษา 28,561,700

กระทรวงศึกษาธิการ 2,319,910,600

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 9,019,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 613,421,800

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 70,588,800

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 11,878,300

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 93,355,500

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 329,355,000

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 302,005,000

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 428,806,100

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,200,000

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 20,000,000

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 440,280,900

กระทรวงสาธารณสุข 177,339,100

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 74,226,900

กรมการแพทย์ 26,725,100

กรมควบคุมโรค 30,135,800

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 2,930,500

กรมสุขภาพจติ 35,396,800

กรมอนามยั 7,924,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 14,228,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 14,228,000

รฐัวสิาหกจิ 14,439,300

การกฬีาแห่งประเทศไทย 14,439,300
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แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,182,576,900

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,256,300

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 529,000

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 123,900

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 1,137,400

กรมกจิการผูสู้งอายุ 466,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 672,448,000

กรมชลประทาน 341,426,500

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 991,000

กรมประมง 1,258,600

กรมปศุสตัว ์ 3,881,500

กรมพฒันาทีด่นิ 111,511,900

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 998,900

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 212,379,600

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 13,008,800

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 7,718,800

กรมป่าไม ้ 5,290,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 485,000,000

ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 485,000,000

รฐัวสิาหกจิ 9,863,800

การเคหะแห่งชาติ 9,863,800

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 5,601,400

กระทรวงวฒันธรรม 5,601,400

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 5,601,400

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน) 80,821,200

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 80,821,200

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 80,821,200

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 195,340,200

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 750,000

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 750,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 179,462,400

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7,690,600

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 171,750,800

กระทรวงมหาดไทย 1,696,100

กรมการพฒันาชมุชน 1,696,100

กระทรวงวฒันธรรม 13,431,700

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 457,600

กรมศิลปากร 12,974,100
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แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 233,935,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 96,744,400

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 59,289,800

กรมป่าไม ้ 37,454,600

กระทรวงมหาดไทย 66,332,800

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 66,332,800

รฐัวสิาหกจิ 70,858,600

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 923,000

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 50,443,200

องคก์ารสวนสตัว ์ 19,492,400

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,632,864,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,556,036,300

กรมชลประทาน 2,505,196,100

กรมพฒันาทีด่นิ 50,840,200

กระทรวงคมนาคม 21,373,200

กรมเจา้ท่า 21,373,200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 27,676,800

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,500,000

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 20,989,800

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 897,000

กรมป่าไม ้ 4,290,000

กระทรวงมหาดไทย 27,778,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 27,778,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 181,536,900

กระทรวงพลงังาน 181,536,900

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 181,536,900

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 757,000

กระทรวงศึกษาธิการ 757,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 757,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 238,686,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 137,000,000

กรมชลประทาน 137,000,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 101,686,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 42,254,700

กรมป่าไม ้ 59,432,000

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื) 58,925,200

รฐัวสิาหกจิ 58,925,200

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 58,925,200

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 435,398,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 156,417,500

กรมชลประทาน 53,073,500

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 103,344,000



หนา้ที ่8

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 120,414,500

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 7,013,700

กรมควบคุมมลพษิ 108,000

กรมทรพัยากรน า้ 3,204,600

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 85,526,600

กรมป่าไม ้ 24,561,600

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 16,535,200

กรมอตุนิุยมวทิยา 16,535,200

กระทรวงพลงังาน 34,160,400

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 34,160,400

รฐัวสิาหกจิ 107,871,300

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 15,465,700

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 92,405,600

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 54,931,100

กระทรวงมหาดไทย 44,495,100

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,061,900

กรมการปกครอง 34,038,300

กรมทีด่นิ 2,187,400

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 2,207,500

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 10,436,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 10,436,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 406,508,400

กระทรวงมหาดไทย 406,508,400

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 406,508,400

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 609,199,400

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 609,199,400

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 235,265,800

จงัหวดัเชยีงใหม่ 373,933,600

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,140,600

กระทรวงมหาดไทย 175,600

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 175,600

กระทรวงศึกษาธิการ 1,965,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,965,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 10,914,000

กระทรวงการคลงั 10,914,000

กรมบญัชกีลาง 2,126,000

กรมศุลกากร 8,788,000

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 252,000

ส านกันายกรฐัมนตรี 252,000

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 252,000
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 253,379,900

ส านกันายกรฐัมนตรี 8,226,800

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 1,226,800

กระทรวงมหาดไทย 3,669,500

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมการปกครอง 213,500

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 3,416,000

กระทรวงยุตธิรรม 28,937,100

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 26,090,900

กรมราชทณัฑ์ 2,846,200

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 11,113,500

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 11,113,500

หน่วยงานของศาล 180,299,900

ส านกังานศาลยุตธิรรม 166,440,900

ส านกังานศาลปกครอง 13,859,000

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 21,133,100

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 144,400

ส านกังานอยัการสูงสุด 20,988,700

จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 2,639,792,674

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 20,000,000

กระทรวงมหาดไทย 20,000,000

กรมการปกครอง 20,000,000

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,264,200

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300

กระทรวงมหาดไทย 1,288,000

กรมการปกครอง 1,288,000

กระทรวงแรงงาน 309,900

กรมการจดัหางาน 309,900

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 14,202,254

กระทรวงมหาดไทย 208,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 208,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,248,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,248,154

กระทรวงสาธารณสุข 12,746,100

กรมการแพทย์ 12,746,100

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 26,029,300

กระทรวงกลาโหม 26,029,300

กองบญัชาการกองทพัไทย 26,029,300

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000
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แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,912,900

กระทรวงมหาดไทย 175,900

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 175,900

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 3,737,000

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 3,737,000

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 15,000,000

กรมการท่องเทีย่ว 15,000,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800

กระทรวงยุตธิรรม 449,800

กรมราชทณัฑ์ 449,800

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 190,030,000

กระทรวงคมนาคม 190,030,000

กรมทางหลวง 36,000,000

กรมท่าอากาศยาน 154,030,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 642,900

ส านกันายกรฐัมนตรี 180,000

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000

กระทรวงศึกษาธิการ 462,900

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 462,900

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 36,440,000

กระทรวงคมนาคม 36,440,000

กรมทางหลวง 20,000,000

กรมทางหลวงชนบท 16,440,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 387,856,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24,835,800

กรมประมง 39,500

กรมปศุสตัว ์ 3,883,500

กรมพฒันาทีด่นิ 19,444,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 500,000

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800

กรมการขา้ว 809,000

กระทรวงคมนาคม 360,925,800

กรมการขนส่งทางบก 400,000

กรมทางหลวง 202,100,500

กรมทางหลวงชนบท 158,425,300

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 28,500

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,500

กรมป่าไม ้ 19,000

กระทรวงพลงังาน 24,000

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 24,000
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กระทรวงแรงงาน 1,522,600

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 206,000

กรมการจดัหางาน 1,288,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 28,600

รฐัวสิาหกจิ 519,700

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 519,700

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 4,180,100

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 4,034,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 4,034,000

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 1,536,400

กระทรวงศึกษาธิการ 1,536,400

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 336,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,200,400

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 301,722,700

กระทรวงศึกษาธิการ 301,722,700

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 32,435,100

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 257,458,100

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 11,829,500

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 116,558,200

กระทรวงคมนาคม 15,350,000

กรมทางหลวง 15,350,000

กระทรวงสาธารณสุข 44,417,600

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 44,417,600

รฐัวสิาหกจิ 56,790,600

การกฬีาแห่งประเทศไทย 56,790,600

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,132,500

กระทรวงสาธารณสุข 13,132,500

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 13,132,500

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 220,902,620

กระทรวงศึกษาธิการ 218,543,620

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2,088,300

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 174,340,220

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 18,442,800

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 23,027,500

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 644,800

กระทรวงสาธารณสุข 1,664,000

กรมการแพทย์ 297,000

กรมควบคุมโรค 1,367,000

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 695,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 695,000
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แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 120,541,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 20,555,900

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,186,000

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,362,000

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 18,007,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 95,434,400

กรมชลประทาน 67,027,000

กรมประมง 8,000

กรมปศุสตัว ์ 81,600

กรมพฒันาทีด่นิ 26,064,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,253,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 4,551,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 863,700

กรมป่าไม ้ 3,687,500

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 1,606,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 545,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 545,000

กระทรวงมหาดไทย 742,700

กรมการพฒันาชมุชน 742,700

กระทรวงวฒันธรรม 318,400

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 318,400

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 126,684,400

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 47,476,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 29,004,800

กรมป่าไม ้ 18,471,900

กระทรวงมหาดไทย 79,105,700

กรมทีด่นิ 3,600,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 75,505,700

รฐัวสิาหกจิ 102,000

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 102,000

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 274,359,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 213,098,800

กรมชลประทาน 196,580,000

กรมพฒันาทีด่นิ 16,518,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 16,243,500

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 12,928,500

กรมป่าไม ้ 3,315,000

กระทรวงมหาดไทย 45,017,300

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 45,017,300
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แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 47,490,300

กระทรวงพลงังาน 47,490,300

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 47,490,300

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 310,000

กระทรวงศึกษาธิการ 310,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 310,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 37,702,600

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 37,702,600

กรมอตุนิุยมวทิยา 37,702,600

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 138,382,300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 45,000,000

กรมชลประทาน 45,000,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 93,382,300

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 54,265,600

กรมป่าไม ้ 39,116,700

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 74,376,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,846,000

กรมชลประทาน 1,846,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 53,217,700

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 40,614,100

กรมป่าไม ้ 12,603,600

กระทรวงพลงังาน 12,313,000

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 12,313,000

กระทรวงมหาดไทย 7,000,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 7,000,000

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 17,518,200

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 16,147,500

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,589,900

กรมการปกครอง 7,558,000

กรมทีด่นิ 381,500

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 618,100

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 82,696,100

กระทรวงมหาดไทย 82,696,100

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 82,696,100

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 316,282,300

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 316,282,300

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 74,731,500

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 241,550,800
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แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,062,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 662,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 662,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000

กระทรวงการคลงั 957,000

กรมสรรพากร 957,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 43,495,000

กระทรวงมหาดไทย 584,200

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมการปกครอง 317,100

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 227,100

กระทรวงยุตธิรรม 1,082,700

กรมราชทณัฑ์ 1,082,700

หน่วยงานของศาล 41,692,900

ส านกังานศาลยุตธิรรม 41,692,900

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200

จงัหวดัล าปาง 6,057,809,314

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800

กระทรวงมหาดไทย 5,595,800

กรมการปกครอง 5,595,800

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,045,700

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200

กระทรวงแรงงาน 479,500

กรมการจดัหางาน 479,500

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,634,154

กระทรวงมหาดไทย 268,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 268,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,366,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,366,154

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 23,384,700

กระทรวงมหาดไทย 7,270,000

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 7,270,000

กระทรวงยุตธิรรม 849,100

กรมคุมประพฤติ 849,100



หนา้ที ่15

จงัหวดั-แผนงาน-กระทรวง-กรม งบประมาณ

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 15,265,600

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 15,265,600

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 21,346,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 18,346,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 18,346,000

กระทรวงวฒันธรรม 3,000,000

กรมศิลปากร 3,000,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,074,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,074,600

กรมปศุสตัว ์ 140,000

กรมพฒันาทีด่นิ 1,000,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 934,600

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,077,426,400

กระทรวงคมนาคม 1,077,426,400

กรมทางหลวง 859,300,000

กรมทางหลวงชนบท 61,996,400

กรมท่าอากาศยาน 156,130,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,190,000

ส านกันายกรฐัมนตรี 180,000

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,010,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,010,000

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,217,600

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 421,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 421,200

กระทรวงศึกษาธิการ 7,796,400

มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 7,796,400

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 33,932,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6,841,000

กรมปศุสตัว ์ 6,841,000

กระทรวงคมนาคม 27,091,000

กรมทางหลวงชนบท 27,091,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 679,812,900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 54,968,100

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27,500

กรมประมง 10,000

กรมปศุสตัว ์ 18,622,800

กรมพฒันาทีด่นิ 25,019,000

กรมวชิาการเกษตร 2,954,500

กรมส่งเสริมการเกษตร 8,211,300

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000
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กระทรวงคมนาคม 619,759,900

กรมการขนส่งทางบก 8,051,000

กรมทางหลวง 450,105,800

กรมทางหลวงชนบท 161,603,100

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2,191,100

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 841,200

กรมป่าไม ้ 1,349,900

กระทรวงแรงงาน 675,300

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 525,400

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 149,900

กระทรวงอตุสาหกรรม 356,000

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 356,000

รฐัวสิาหกจิ 1,862,500

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 1,862,500

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 36,451,600

กระทรวงแรงงาน 70,100

กรมการจดัหางาน 70,100

กระทรวงศึกษาธิการ 36,381,500

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 36,381,500

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 2,424,600

กระทรวงศึกษาธิการ 2,424,600

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 624,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,800,600

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 869,147,300

กระทรวงศึกษาธิการ 869,147,300

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 263,264,100

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 431,604,000

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 95,405,100

มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 31,361,100

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 47,513,000

แผนงานยุทธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 13,000

กระทรวงยุตธิรรม 13,000

กรมราชทณัฑ์ 13,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 219,074,500

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 22,793,500

สถาบนัการพลศึกษา 22,793,500

กระทรวงคมนาคม 21,265,000

กรมทางหลวง 13,930,000

กรมทางหลวงชนบท 7,335,000

กระทรวงสาธารณสุข 175,016,000

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 26,240,000

กรมการแพทย์ 148,776,000
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 225,459,300

กระทรวงศึกษาธิการ 225,459,300

มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 225,459,300

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 518,682,460

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 22,478,100

สถาบนัการพลศึกษา 22,478,100

กระทรวงศึกษาธิการ 482,748,960

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 22,697,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 145,282,260

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 24,085,800

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 577,000

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 1,594,600

มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 172,329,100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 19,342,500

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 85,481,700

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 11,359,000

กระทรวงสาธารณสุข 4,361,400

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2,309,000

กรมการแพทย์ 1,961,000

กรมอนามยั 91,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 9,094,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 9,094,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 136,285,000

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 5,395,700

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2,659,900

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 88,700

กรมกจิการผูสู้งอายุ 2,647,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 126,976,600

กรมชลประทาน 126,455,200

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 521,400

รฐัวสิาหกจิ 3,912,700

การเคหะแห่งชาติ 3,912,700

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,418,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

กระทรวงศึกษาธิการ 12,554,800

มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 12,554,800

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 34,092,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 5,371,100

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 5,371,100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,614,000

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,593,000
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กระทรวงมหาดไทย 24,690,800

กรมการพฒันาชมุชน 24,690,800

กระทรวงวฒันธรรม 416,400

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 416,400

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 107,972,500

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 61,335,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 44,116,700

กรมป่าไม ้ 17,218,500

กระทรวงมหาดไทย 41,658,800

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 41,658,800

รฐัวสิาหกจิ 4,978,500

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 4,978,500

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 834,457,200

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 678,482,200

กรมชลประทาน 653,391,200

กรมพฒันาทีด่นิ 25,091,000

กระทรวงคมนาคม 7,428,600

กรมเจา้ท่า 7,428,600

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 49,017,400

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,500,000

กรมทรพัยากรน า้ 26,306,800

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 16,530,600

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,680,000

กระทรวงมหาดไทย 99,529,000

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,575,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 97,954,000

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 426,000

กระทรวงศึกษาธิการ 426,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 426,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 221,671,200

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 121,000,000

กรมชลประทาน 121,000,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 100,671,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 19,954,700

กรมป่าไม ้ 80,716,500

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื) 21,421,100

รฐัวสิาหกจิ 21,421,100

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 21,421,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 233,390,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23,260,800

กรมชลประทาน 23,260,800

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 140,430,700

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 5,435,200

กรมทรพัยากรน า้ 12,769,600
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กรมทรพัยากรน า้บาดาล 40,617,000

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 27,382,300

กรมป่าไม ้ 54,226,600

กระทรวงพลงังาน 15,200

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 15,200

กระทรวงมหาดไทย 787,000

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 787,000

รฐัวสิาหกจิ 68,896,800

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 68,896,800

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 62,680,800

กระทรวงคมนาคม 1,370,700

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700

กระทรวงมหาดไทย 61,310,100

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 10,167,300

กรมการปกครอง 16,553,600

กรมทีด่นิ 33,441,300

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,147,900

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,767,000

กระทรวงมหาดไทย 264,767,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 264,767,000

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 264,621,400

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 264,621,400

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 16,050,000

จงัหวดัล  าปาง 248,571,400

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,493,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,093,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,093,000

แผนงานยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 28,608,100

กระทรวงการคลงั 28,608,100

กรมสรรพากร 28,608,100

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 98,487,500

ส านกันายกรฐัมนตรี 80,000,000

กรมประชาสมัพนัธ์ 80,000,000

กระทรวงมหาดไทย 1,058,900

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,018,900

กระทรวงยุตธิรรม 17,343,000

ส านกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม 15,574,200

กรมราชทณัฑ์ 1,768,800

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 85,600

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 85,600
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จงัหวดัล าพูน 2,642,534,854

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800

กระทรวงมหาดไทย 5,595,800

กรมการปกครอง 5,595,800

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 878,300

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200

กระทรวงแรงงาน 312,100

กรมการจดัหางาน 312,100

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,270,154

กระทรวงมหาดไทย 218,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 218,000

กระทรวงศึกษาธิการ 1,052,154

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,052,154

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 10,798,900

กระทรวงกลาโหม 10,798,900

กองบญัชาการกองทพัไทย 10,798,900

แผนงานยุทธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่แนวราบ 400,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 743,000

กระทรวงยุตธิรรม 743,000

กรมคุมประพฤติ 743,000

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 16,942,900

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 5,592,900

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 5,592,900

กระทรวงวฒันธรรม 11,350,000

กรมศิลปากร 11,350,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,019,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,019,700

กรมพฒันาทีด่นิ 1,200,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 819,700

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 204,800

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 190,898,600

กระทรวงคมนาคม 172,800,000

กรมทางหลวง 133,000,000

กรมทางหลวงชนบท 39,800,000

รฐัวสิาหกจิ 18,098,600

การรถไฟแห่งประเทศไทย 18,098,600

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 523,000

กระทรวงศึกษาธิการ 523,000

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 523,000
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 71,800,000

กระทรวงคมนาคม 71,800,000

กรมทางหลวง 65,000,000

กรมทางหลวงชนบท 6,800,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 413,010,400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,794,200

กรมประมง 1,182,900

กรมปศุสตัว ์ 864,000

กรมพฒันาทีด่นิ 21,964,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,644,300

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 139,000

กระทรวงคมนาคม 380,122,900

กรมการขนส่งทางบก 2,696,000

กรมทางหลวง 177,512,500

กรมทางหลวงชนบท 199,914,400

กระทรวงพลงังาน 1,001,800

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,001,800

กระทรวงแรงงาน 2,120,500

กรมการจดัหางาน 390,000

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 824,000

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 906,500

กระทรวงอตุสาหกรรม 971,000

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 971,000

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 19,794,800

กระทรวงแรงงาน 146,100

กรมการจดัหางาน 146,100

กระทรวงศึกษาธิการ 19,648,700

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 19,648,700

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 1,584,400

กระทรวงศึกษาธิการ 1,584,400

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 384,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,200,400

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 380,325,900

กระทรวงศึกษาธิการ 380,325,900

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 141,374,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 144,140,800

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 94,810,900

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 32,711,000

กระทรวงคมนาคม 20,571,000

กรมทางหลวง 20,571,000

กระทรวงสาธารณสุข 12,140,000

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 12,140,000
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,600,000

กระทรวงสาธารณสุข 1,600,000

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 1,600,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 186,375,000

กระทรวงศึกษาธิการ 169,989,600

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 1,958,200

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 121,832,500

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 16,645,900

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 29,553,000

กระทรวงสาธารณสุข 10,239,400

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 10,239,400

ส่วนราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 6,146,000

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 6,146,000

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 36,328,200

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 477,400

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 377,400

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,236,000

กรมชลประทาน 30,349,000

กรมพฒันาทีด่นิ 4,887,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 464,800

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 464,800

กระทรวงยุตธิรรม 150,000

กรมราชทณัฑ์ 150,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 863,500

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 4,249,500

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,328,700

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 3,328,700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 575,000

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 554,000

กระทรวงวฒันธรรม 345,800

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 332,800

กรมศิลปากร 13,000

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 8,877,200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 7,401,200

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 2,499,200

กรมป่าไม ้ 4,902,000

รฐัวสิาหกจิ 1,476,000

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,476,000
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 406,018,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 148,657,000

กรมชลประทาน 130,810,000

กรมพฒันาทีด่นิ 17,847,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 67,497,400

กรมทรพัยากรน า้ 45,850,000

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 19,697,400

กรมป่าไม ้ 1,950,000

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 34,335,000

กรมอตุนิุยมวทิยา 34,335,000

กระทรวงมหาดไทย 155,528,600

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 155,528,600

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 227,000

กระทรวงศึกษาธิการ 227,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 227,000

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 19,326,100

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 19,326,100

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 5,407,400

กรมป่าไม ้ 13,918,700

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 25,563,600

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,478,000

กรมชลประทาน 4,478,000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 19,416,000

กรมทรพัยากรน า้ 11,673,900

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,055,300

กรมป่าไม ้ 3,686,800

กระทรวงมหาดไทย 1,669,600

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 1,669,600

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ 251,031,600

กระทรวงคมนาคม 1,541,600

กรมการขนส่งทางบก 1,541,600

กระทรวงมหาดไทย 249,490,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 205,008,700

กรมการปกครอง 43,774,900

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 706,400

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 280,009,800

กระทรวงมหาดไทย 280,009,800

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 280,009,800

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 262,361,700

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 262,361,700

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 61,902,700

จงัหวดัล  าพูน 200,459,000
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แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 985,000

กระทรวงมหาดไทย 400,000

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 400,000

กระทรวงศึกษาธิการ 585,000

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 585,000

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 9,217,000

ส านกันายกรฐัมนตรี 4,900,000

กรมประชาสมัพนัธ์ 4,900,000

กระทรวงมหาดไทย 3,887,300

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,000

กรมการปกครอง 108,300

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 3,739,000

กระทรวงยุตธิรรม 294,500

กรมบงัคบัคดี 237,800

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 18,000

กรมราชทณัฑ์ 38,700

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200


