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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๘
กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
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4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
327,742,670,300 บาท
1,450,977 บาท

ปี 2563
353,007,432,600 บาท
141,747,500 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวติ และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมันคงและสมดุ
่
ลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ
1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมันคงภายใน
่
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุ นการบริหารราชการในระดับพื้นที่
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ครัง้

1,500,548

- ตัวชี้วดั : ดัชนีความสุขมวลรวมของหมูบ่ า้ น/ชุมชน
(Gross Village Hapiness : GVH) เพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

85

- ตัวชี้วดั : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance
Assesment : LPA)

แห่ง

7,379

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย
และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วดั : จานวนครัง้ ในการดาเนินการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในและการเตรียมพร้อมด้านการจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่

2

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และแผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความ
มัน่ คง

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความมันคง
่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษา
เป็ นธรรมและลดความ
ความสงบภายในประเทศ
เหลือ่ มลา้ ในสังคม

งบประมาณ
1,410.8298

ยุทธศาสตร์การเติบโต
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ

6,339.0815

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมันคงแห่
่
งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความมันคงของสถาบั
่
นหลัก
ของชาติ

2,420.7996

- แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษา
ความสงบภายในประเทศ
- แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

2,661.6013

- แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์

62.1104

- แผนงานบูรณาการป้ องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ
ยาเสพติด

185.9240

- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ความมันคง
่

4,061.2716

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

2,269.9318

3.4726
588.9566

3

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อื่น ๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การเติบโต
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานพื้นฐานด้านความมันคง
่
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมันคงแห่
่
งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

การเกษตร

การท่องเทีย่ ว

พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจทิ ลั

323.3169

1,475.5330
46.0624

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่า
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

19.4512

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

33.2610

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน จากการท่องเทีย่ ว
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ความสามารถในการแข่งขัน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ระบบโลจิสติกส์

ผูป้ ระกอบการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
และวิสาหกิจขนาดกลางและ เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
ขนาดย่อม
ยุคใหม่ จพิเศษ
เขตเศรษฐกิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

อื่น ๆ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านความมันคง
่

งบประมาณ

40.5000

436.2956
24.8040
296.5061
1,881.7632
3,779.1873
431.4825
7.2220

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

101.8695

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

92.9007
453.7281
1,263.3878
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ พลังทางสังคม
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา - แผนงานบูรณาการพัฒนา
และพัฒนาศักยภาพทุน
และเสริมสร้างศักยภาพ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
มนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
โอกาสและความเสมอภาค กระจายอานาจให้แก่องค์กร
ทางสังคม
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
30.0000

252,351.5605

เศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เป็ นธรรมและลดความ
โอกาสและความเสมอภาค ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เหลือ่ มลา้ ในสังคม
ทางสังคม

1,033.7615

อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
เป็ นธรรมและลดความ
โอกาสและความเสมอภาค พลังทางสังคม
เหลือ่ มลา้ ในสังคม
ทางสังคม

1.9500

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

1,091.7097

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ โอกาสและความเสมอภาค พลังทางสังคม
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทางสังคม

2,853.1329
97.3536

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ
เป็ นธรรมและลดความ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ เติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู
เหลือ่ มลา้ ในสังคม
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

3.0300

ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ เติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

249.1395

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ ระดับภาค
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

84.1851

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการนา้ ทัง้ ระบบ ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ ทรัพยากรนา้
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10,714.5939

229.4313
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความมันคง
่

การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้ องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สัยุงทคมไทย
ธศาสตร์การบริหาร

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ - แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
บริหารจัดการภาครัฐ
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
จัดการในภาครัฐ การ
สมดุลและพัฒนาระบบการ บริการประชาชนและการพัฒนา
ป้ องกันการทุจริตประพฤติ บริหารจัดการภาครัฐ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ

งบประมาณ
2,978.7245

4,643.6218

737.6022

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ - แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
สมดุลและพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
บริหารจัดการภาครัฐ

การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
เป็ นธรรมและลดความ
สมดุลและพัฒนาระบบการ กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
เหลือ่ มลา้ ในสังคม
บริหารจัดการภาครัฐ

อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ
จัดการในภาครัฐ การ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
ป้ องกันการทุจริตประพฤติ บริหารจัดการภาครัฐ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

1,445.2480
55.5622

3.7027

- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

3,451.8398

- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

1,675.7956

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ สมดุลและพัฒนาระบบการ สนับสนุนด้านการปรับสมดุลและ
บริหารจัดการภาครัฐ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
รวมทัง้ สิ้น

38,554.3298
9.9075

353,007.4326
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ชุมชนมีความสุข
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
ได้รบั สวัสดิการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนด
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละครัวเรือนเป้ าหมาย
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ดัชนีความสุขมวลรวมของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH)
เพิม่ ขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
2. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รบั กรรมสิทธิ์ทด่ี นิ
และทีด่ นิ ของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม

หน่ วยนับ

ปี 2562

ปี 2563

ล้านบาท 327,744.1213 353,149.1801
ล้านบาท 327,742.6703 353,007.4326
1.4510
141.7475
ล้านบาท
ล้านบาท
1.4510
141.7475

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

99,287.8964
99,286.8384
1.0580
1.0580

96,762.3846
96,761.3266
1.0580
1.0580

92,464.8919
92,463.8339
1.0580
1.0580

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ล้านบาท 236,799.6475 257,459.4682
49.0887
ล้านบาท
ล้านบาท
49.0887

4,987.1290
-

5,159.6989
-

4,143.6762
-

แปลง

81,000

81,000

81,000

81,000

81,000

ไร่

45,874

33,778

131,523

54,988

56,280

ครัวเรือน

215,000

164,000

215,000

215,000

215,000

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร ร้อยละ
จัดการสภาพแวดล้อมในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย ร้อยละ
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นทีต่ ามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

65

70

75

80

85

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
ภัยพิบตั นิ า้ ท่วมลดลง
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนครัวเริือนทีไ่ ด้รบั บริการ
นา้ ประปา(รายใหม่)
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นทีเ่ ป้ าหมาย
ทีด่ าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาบัด
นา้ เสีย

11,646.5734
80

11,196.1947
80

11,591.4020
85

11,027.0661
90

11,027.7756
90
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของอาเภอเป้ าหมาย
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้มคี วามพร้อมในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ มี าตรการในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างมีมาตรฐาน

ไม่นอ้ ย
กว่า
ร้อยละ

56

57

58

59

60

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เข้มแข็ง
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดารงธรรม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลีย่ ของผลสาเร็จ
ของการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ของกระทรวงมหาดไทย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

20,820.7921
1.4510
1.4510

21,848.8915
1.0580
1.0580

17,985.8384
1.0580
1.0580

17,408.5445
1.0580
1.0580

13,948.6413
1.0580
1.0580

ร้อยละ

80

81

82

83

83

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อย
ละ

80

80

80

80

80

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ

85

86

87

88

88

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
(Local Performance Assessment : LPA)

ร้อยละ

90

94

95

95

95

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
5. ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผังเมืองรวมจังหวัด
ทีด่ าเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพือ่ เป็ นผังแม่บทการพัฒนาพื้นทีข่ องจังหวัด

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน
การพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัด/กลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

50,977.9999
-

53,630.6117
9.3539
9.3539

55,798.5902
-

55,762.5819
-

56,667.1157
-

ผัง

14

16

21

20

20

ระดับ

5

5

5

5

5

ระดับ

5

5

5

5

5

8

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

หน่ วยนับ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7,497.6574
-

8,872.2665
82.2469
82.2469

8,923.8788
-

7,403.4352
-

6,676.6251
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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6. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย

รวมทัง้ สิ้น
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ส่วนราชการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
2. กรมการปกครอง
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3. กรมการพัฒนาชุมชน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
4. กรมที่ดิน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
5. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

ด้านความมัน่ คง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

353,007.4326

21,848.8915

8,862.3590

45,591.6315

1,475.5330

1,263.3878

289,084.0358
18,331.7653
353,007.4326
6,255.0084
1,769.7184
4,415.4920
69.7980
43,005.2436
32,533.9112
9,215.4323
1,255.9001
6,586.8950
2,853.1329
2,502.5395
1,231.2226
6,816.6940
4,250.7002
2,512.9479
53.0459
8,178.4314
1,475.5330
6,662.3984
40.5000
26,724.8838
1,263.3878
10,650.0044
14,811.4916
255,440.2764
1,445.2480
253,125.2213
869.8071

17,328.5461
3,044.8124
21,848.8915
101.2596
78.7452
22.5144
3,883.0947
2,737.2381
1,145.8566
1,437.6102
1,410.8298
26.7804
51.0343
51.0343
8,137.9314
1,475.5330
6,662.3984
8,237.9613
6,439.3346
1,798.6267
-

4,230.1210
3,368.8502
8,862.3590
4.4792
4.4792
129.4947
19.4512
110.0435
159.9345
159.9345
40.5000
40.5000
7,772.3286
1,263.3878
4,210.6698
2,298.2710
755.6220
755.6220

รวมทัง้ สิ้น

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ด้านการพัฒนา
ด้านการปรับ
ด้านการสร้างการ
ด้านการสร้างโอกาส
และเสริมสร้าง
รายการค่า
เติบโตบนคุณภาพ สมดุลและพัฒนา
และความเสมอภาค
ชีวิตที่เป็ นมิตรต่อ ระบบการบริหาร ดาเนิ นการภาครัฐ
ศักยภาพ
ทางสังคม
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรมนุ ษย์
จัดการภาครัฐ
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000

257,429.4682
2,853.1329
253,542.5738
1,033.7615
257,429.4682
4,978.6041
2,853.1329
1,091.7097
1,033.7615
99.3036
99.3036
252,351.5605
252,351.5605
-

11,280.3798
481.6008
10,798.7790
11,280.3798
4.7310
4.7310
476.8698
476.8698
10,714.5939
10,714.5939
84.1851
84.1851

53,556.3341

-

39,999.5778

-

13,501.1941
55.5622
53,556.3341
6,149.2696
1,769.7184
4,336.7468
42.8044
38,987.9232
32,533.9112
6,454.0120
10.7462
10.7462
6,189.4863
4,250.7002
1,936.7745
2.0116
2,218.9088
1,445.2480
773.6608
-

-
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน

ปี งบประมาณ

เงินนอก

ปี 2563
2,522.8112

ปี 2564
3,698.3739

ปี 2565
2,419.8502

ปี 2566 - จบ
1,803.8393

งบประมาณ
-

2. กรมการปกครอง

774.1240

1,232.9852

903.2371

1,660.0693

-

3. กรมทีด่ นิ

698.7541

1,017.4617

1,061.6114

1,489.9807

744.9904

21,040.7825

30,079.9941

10,102.4222

21.2711

-

22.5666

32.7024

32.7024

65.4048

-

26,120.6498

37,551.4980

14,203.2023

3,550.5845

-

1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

4. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น

-

-

-

-

-
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กระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
5,598,248,500 บาท
- บาท

ปี 2563
6,255,008,400 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชัน้ นาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
2. พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ใิ นระดับพื้นที่
2. ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

- ตัวชี้วดั : จานวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ทีม่ คี ุณภาพผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด

จังหวัด/กลุม่ จังหวัด

60/14

- ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

ระดับ 5

5

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรมีความสามารถในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชนมีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ
ในการบูรณาการและแปลงนโยบายสาคัญ ยุทธศาสตร์
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับพื้นที่

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
5,598.2485
6,255.0084
7,718.7899
6,609.9153
5,259.7784
5,598.2485
6,255.0084
7,718.7899
6,609.9153
5,259.7784
-

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. องค์กรมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานได้บรรลุเป้ าหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดารงธรรม
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ล้านบาท
ล้านบาท

133.8186
-

105.7388
-

143.1722
-

148.1722
-

100.6578
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. จังหวัด/กลุม่ จังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ระดับความสาเร็จ
ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

ล้านบาท
ล้านบาท

5,449.6925
-

6,139.3621
-

7,565.7102
-

6,451.8356
-

5,149.2131
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

14.7374
-

9.9075
-

9.9075
-

9.9075
-

9.9075
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุม่ เป้ าหมายทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นทีต่ ามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

1,769,718,400 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

4,415,492,000 บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,769,718,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

874,999,500
42,736,600
32,536,000
3,472,600
3,461,747,300

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

69,798,000 บาท

แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

22,514,400 บาท
4,479,200 บาท
42,804,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
รายการ
12
12

ปี 2563
134.6352
134.6352

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
143.1860
143.1160
203.1357
143.1860
143.1160
203.1357
-

28
27

2,388.1760
1,187.6482

3,555.1879
1,954.4841

2,276.7342
676.0304

1,600.7036
-

-

1

1,200.5278

1,600.7038

1,600.7038

1,600.7036

-

40

2,522.8112

3,698.3739

2,419.8502

1,803.8393

-

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 8 รายการ เป็ นเงิน 115,545,100 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 19,090,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 18 รายการ เป็ นเงิน 669,265,300 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 9 รายการ เป็ นเงิน 1,649,635,800 บาท
3. เป็ นรายการทีต่ อ้ งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 69,274,900 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คง
ของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ น
การพัฒนาพื้นทีต่ ามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบ
ภายในประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังจิตสานึก
รักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ
5. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ น
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาพื้นที่
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
7. แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผู ้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,725.4303
1,032.5110
1,725.4303
44.2881
832.4220

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,945.2475
10.3635
541.4561
10.3635
32.2140

-

832.4220

-

-

-

-

-

-

-

10.3635

รวม
6,255.0084
1,769.7184
874.9995

32.2140

874.9995

-

42.7366

42.7366

-

-

42.7366

42.7366

-

-

-

32.5360

32.5360

-

-

-

-

32.5360

32.5360

-

-

-

-

3.4726

3.4726

-

-

-

-

3.4726

3.4726

-

155.8009

2,945.2475

-

360.6989

3,461.7473

-

155.8009

1,744.7197

-

350.7914

2,251.3120

-

9.9075

9.9075

-

-

-

-

-

1,200.5278

-

-

-

-

-

22.5144

22.5144

-

-

-

-

22.5144

22.5144

-

1,200.5278
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การขับเคลือ่ นการดาเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บคุ ลากร
ของกระทรวงมหาดไทย

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,725.4303
1,032.5110

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,945.2475
10.3635
541.4561

รวม
6,255.0084

-

-

-

-

4.4792

4.4792

-

-

-

-

4.4792

4.4792

-

-

-

-

42.8044

42.8044

-

-

-

-

42.8044

42.8044
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,769,718,400 บาท
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
1,666.8883

1,666.8883
1,624.1107
42.7776
-

ปี 2563
1,769.7184
1,769.7184
1,725.4303
44.2881
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,873.2442
1,982.9816
2,099.3032
1,873.2442
1,982.9816
2,099.3032
1,828.9561
1,938.6935
2,055.0151
44.2881
44.2881
44.2881
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,769,718,400 บาท
1,725,430,300
1,619,342,300
1,469,777,200
149,565,100
106,088,000
44,288,100
44,288,100
30,702,300
8,496,400
1,266,000
3,629,200
194,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
874,999,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
874,999,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
มีการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
2. สนับสนุนการบริหารงานพื้นทีแ่ บบบูรณาการ
3. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู ้
4. อานวยความเป็ นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด
5. อานวยการและประสานงานรัฐมนตรี
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
7. การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
8. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
9. พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรอง
และพัฒนาการข่าวภาคประชาชน
10. อานวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ
กิจการชายแดน และผู ้อพยพ
11. อานวยการและประสานงานภาครัฐ
12. สนับสนุนการบริหารราชการทัวไป
่
13. สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

งบดาเนิ นงาน
832.4220
7.8397
1.4906
16.1426
10.1621
7.6912
2.5592
4.1592
3.5100
0.7484

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
10.3635
32.2140
0.9250
13.2934
3.6459
3.3945

3.2941

-

4.9504

4.7719
352.7236
417.3294

-

5.4131
-

10.9552
-

รวม
874.9995
8.7647
14.7840
16.1426
10.1621
7.6912
2.5592
4.1592
7.1559
4.1429
19.1997
4.7719
358.1367
417.3294
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8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานขับเคลือ่ น
80
80
80
80
80
(-)
การดาเนินงานได้บรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
926.2298
874.9995
909.0032
909.0032
909.0038
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
926.2298
874.9995
909.0032
909.0032
909.0038
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
872.8231
832.4220
866.5257
866.5257
866.5263
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
10.2061
10.3635
10.3635
10.3635
10.3635
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
43.2006
32.2140
32.1140
32.1140
32.1140
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(4) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่ารับรองและพิธีการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(8) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุหนังสือและตารา
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุสอ่ื สาร
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
76 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) 38 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

874,999,500 บาท
832,422,000
439,025,600
304,390,400
5,312,600
4,764,100
2,136,000
1,384,600
207,238,100
1,602,300
21,672,100
4,328,900
18,063,700
11,648,000
17,673,400
479,200
195,000
117,000
250,000
5,965,400
1,560,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,140,900 บาท
71,409,600
35,704,900
14,281,900
14,281,900
7,140,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,327,400 บาท

43,274,400
21,637,200
8,654,900
8,654,900
4,327,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรองปลัดกระทรวง 1 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์นงั ่ ส่วนกลาง 10 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) 51 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

416,700 บาท
2,100,000
773,300
420,000
420,000
416,700
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
263,000 บาท

7,680,000
1,107,000
2,214,000
263,000
1,536,000
1,536,000
1,024,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
572,700 บาท

2,863,400
375,900
435,500
572,700
572,700
572,700
333,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,787,200 บาท

58,935,600
7,573,500
9,125,000
11,787,200
11,787,200
11,787,200
6,875,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด 171 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และผูว้ า่ ราชการจังหวัด 90 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด 29 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ งั ่ 38 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสู ง 6 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

52,969,900 บาท
264,849,100
26,778,600
52,676,300
52,969,900
52,969,900
52,969,900
26,484,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
38,067,300 บาท

190,350,000
3,175,200
38,067,300
38,070,000
38,070,000
72,967,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,541,400 บาท

45,414,000
4,541,400
9,082,800
9,082,800
22,707,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,643,000 บาท

56,430,000
5,643,000
11,286,000
11,286,000
28,215,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,764,800 บาท

17,647,200
1,764,800
3,529,500
3,529,500
8,823,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ 76 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(2) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ (IOM)
3. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
(2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
เพือ่ เชื่อมโยงกรอบอนุภมู ภิ าคสู่ประชาคมอาเซียน
(3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และสานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
(8) ค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

7,140,900 บาท
71,409,600
7,140,900
14,281,900
14,281,900
35,704,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
393,396,400
119,797,900
19,448,000
23,240,000
5,470,900
225,439,600
10,363,500
10,363,500
1,520,000
3,000,000
893,100
4,950,400
32,214,000
3,394,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,803,900 บาท
10,955,200 บาท
3,199,800 บาท
3,489,500 บาท

446,100 บาท
525,000 บาท
400,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมทีก่ ระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดขับเคลือ่ นการพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ
และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นทีไ่ ด้อย่างยังยื
่ น

42,736,600 บาท
42,736,600 บาท

8.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
353,556,100 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
353,556,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นหลักการทรงงาน และการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

2. เสริมสร้างเครือข่ายสือ่ สารเพือ่ ความมันคง
่

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
42.7366
40.2786

-

-

2.4580

รวม
42.7366
40.2786
2.4580

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนหรือกลุม่ เป้ าหมาย
80
80
80
80
80
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการดาเนินโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ระดับ
5
5
5
5
5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการขับเคลือ่ น
(3)
การขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

182.6097

42.7366

42.7366

42.7366

42.7366

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

182.6097
182.6097
-

42.7366
42.7366
-

42.7366
42.7366
-

42.7366
42.7366
-

42.7366
42.7366
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ
และเทิดทูนไว้ซ่งึ สถาบัน
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาพื้นทีต่ ามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

42,736,600 บาท
42,736,600 บาท
2,458,000 บาท
40,278,600 บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังจิตสานึ กรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสานึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และการตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข

32,536,000 บาท
32,536,000 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
269,123,200 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
269,123,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
32.5360
32.5360

รวม
32.5360
32.5360

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
9,150
9,150
9,150
9,150
เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสานึก
9,120
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
( 8,600 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ยินดีนาองค์ความรู ้
80
80
80
80
80
ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน นาความรูจ้ ากการเข้าร่วม
( 80 )
กิจกรรมไปต่อยอดสูก่ ารสร้างความรักสามัคคี
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

141.1872

32.5360

31.8000

31.8000

31.8000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

141.1872
141.1872
-

32.5360
32.5360
-

31.8000
31.8000
-

31.8000
31.8000
-

31.8000
31.8000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปลูกฝังจิตสานึ กรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ

32,536,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

32,536,000 บาท
32,536,000 บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3,472,600 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3,472,600 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
่
- บูรณาการด้านการต่างประเทศกับส่วนราชการและจังหวัดชายแดนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมันคง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้านในระดับทวิภาคี
- ส่งเสริมให้จงั หวัดสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศ เพือ่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับภูมภิ าค
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของกรอบความร่วมมือ
ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
- พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศในการช่วยเหลือดูแลผู ้หนีภยั
การสูร้ บจากเมียนมา
8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
78,527,400 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
78,527,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.4726
3.4726

รวม
3.4726
3.4726

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กิจกรรม
เชิงปริมาณ : จานวนความร่วมมือกับองค์กร/
3
4
7
7
7
หน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(3)
ในการจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน/อาเซียน/นานาประเทศ
เชิงคุณภาพ : จานวนผลลัพธ์การประชุม
ตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน/
อาเซียน/นานาประเทศ

จังหวัด

(-)

15

34

34

34
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
10.1288
3.4726
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

10.1288
10.1288
-

3.4726
3.4726
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
21.6420

21.6420

21.6420

21.6420
21.6420
-

21.6420
21.6420
-

21.6420
21.6420
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3,472,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียน

3,472,600 บาท
3,472,600 บาท
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8.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุ นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3,461,747,300 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
2,251,312,000 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้มปี ระสิทธิภาพรองรับการให้บริการประชาชน
8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
37,653,761,700 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
37,618,201,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
155.8009
134.6425
-

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในระดับพื้นที/่ นโยบายสาคัญรัฐบาล
3. สนับสนุนการขับเคลือ่ นงานนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื้นที่
4. สนับสนุนและอานวยการศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

21.1584

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,744.7197
350.7914
1,704.4397
16.8523
248.0000
40.2800

-

4.0516
81.8875

รวม
2,251.3120
1,855.9345
248.0000
4.0516
143.3259

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จของการขับเคลือ่ นงาน
80
80
80
80
80
ให้บรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
( 77.75 )
โครงการ
เชิงปริมาณ : โครงการทีไ่ ด้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
80
152
152
152
152
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และดาเนินการ
( 60 )
ตามนโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวตั ถุประสงค์
และทันเวลาทีก่ าหนด
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รบั ประโยชน์
จากการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่
เชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
จากการรับบริการ

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

80
( 43.34 )
87
( 43.64 )
80
( 96.70 )

40,000

80,000

80,000

80,000

100

100

100

100

80

80

80

80

32

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
29,770.3901 2,251.3120

3,139.9546

1,916.3426

540.2025

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3,139.9546
161.1168
2,596.0464
382.7914
-

1,916.3426
155.3632
1,391.1880
369.7914
-

540.2025
149.1311
40.2800
350.7914
-

29,770.3901
371.5922
7,777.2429
16,714.4928
4,907.0622
-

2,251.3120
155.8009
1,744.7197
350.7914
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่ารับรองและพิธีการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(5) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สนิ
(6) วัสดุสานักงาน
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ งั ่ 76 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 702 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 76 รายการ (รวม 76 ชุด)
(2) ระบบลิฟท์โดยสารอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(3) ค่าพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,251,312,000 บาท

105,792,000
22,572,000
9,165,600
21,158,400
21,158,400
21,158,400
10,579,200

155,800,900
113,077,200
91,918,800
24,927,500
23,831,300
17,688,900
4,000,000
7,957,000
13,514,100
21,158,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

42,723,700
42,723,700
1,744,719,700
1,744,719,700
533,162,100
11,573,400
11,573,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

521,588,700 บาท
2,280,000 บาท

3,400,000 บาท

5,762,400 บาท
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(4) ค่าพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสือ่ สารและระบบดาวเทียม
ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 4 แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(5) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดทิ ศั น์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System)
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2556 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไชต์เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน
(Ground System) ของระบบเครื่องมือสือ่ สาร แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย 1 โครงการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) ค่าจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

46,894,000 บาท

65,423,300 บาท
204,447,700
108,365,200
30,659,200
65,423,300

บาท
บาท
บาท
บาท

98,184,400 บาท
268,922,000
35,559,900
32,498,500
98,184,400
102,679,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,873,300 บาท
59,855,800
12,000,000
19,873,300
27,982,500

บาท
บาท
บาท
บาท
18,500,000 บาท

26,600,000 บาท
8,100,000 บาท
18,500,000 บาท
39,277,000 บาท
95,950,000
24,050,000
39,277,000
32,623,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony) เพือ่ การสือ่ สารแบบครบวงจร
ของกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าสร้างการรับรู ส้ ูป่ ระชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบไฟฟ้ า
อาคารศาลากลางจังหวัด แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 46 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ ่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตาบลธานี
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ ่าราชการจังหวัดนครพนม ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตาบลแจระแม
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ ่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

126,394,300 บาท
631,971,300
126,394,300
252,788,500
252,788,500

บาท
บาท
บาท
บาท
60,800,000 บาท

304,000,000
60,800,000
121,600,000
121,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,800,000 บาท
174,000,000 บาท
34,800,000 บาท
139,200,000 บาท
1,211,557,600 บาท
253,343,300 บาท
182,360,600 บาท
12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
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(6) ค่าก่อสร้างชุดพักอาศัยข้าราชการ ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสานักงานจังหวัดภูเก็ต
ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ตาบลลาภู
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) ตาบลนอกเมือง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,189,500 บาท
107,000,000
22,075,100
28,735,400
11,189,500
16,783,400
28,216,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

34,125,300
27,300,200
6,825,100

บาท
บาท
บาท
บาท

9,395,200 บาท
46,976,000 บาท
9,395,200 บาท
37,580,800 บาท
620,396,900 บาท
14,489,200 บาท
371,300,000
85,680,000
70,024,800
79,514,400
14,489,200
121,591,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
66,850,000 บาท

439,000,000
65,850,000
65,506,700
125,057,000
66,850,000
115,736,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ระยะที่ 2)
ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ระยะที่ 2 ตาบลกาฬสินธุ ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ตาบลหนองหลวง อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดสงขลา ตาบลบ่อยาง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

150,959,600 บาท
299,300,000
44,895,000
51,956,500
51,488,900
150,959,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
25,859,700 บาท

147,000,000
30,144,300
90,996,000
25,859,700

บาท
บาท
บาท
บาท
12,178,700 บาท

53,960,000
12,592,900
29,188,400
12,178,700

บาท
บาท
บาท
บาท
24,764,700 บาท

71,208,000
14,256,000
32,187,300
24,764,700

บาท
บาท
บาท
บาท
16,551,700 บาท

57,640,000
13,406,000
27,682,300
16,551,700

บาท
บาท
บาท
บาท
45,749,900 บาท

66,828,000 บาท
21,078,100 บาท
45,749,900 บาท
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(9) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ 7 ชัน้ และอาคารจอดรถยนต์ศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (ระยะที่ 2)
สานักงานจังหวัดสุรินทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ระยะที่ 3) ตาบลตลาดเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิง่ ก่อสร้าง ตาบลนา้ ชา
อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 98 รายการ (รวม 98 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ตาบลบ้านพระ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
ตาบลอุทยั ใหม่ อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสานักงานจังหวัดมหาสารคาม
ตาบลแวงน่าง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
(5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ตาบลประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1 แห่ง

69,274,900 บาท
437,468,000
96,700,000
69,274,900
271,493,100

บาท
บาท
บาท
บาท

35,235,400 บาท
176,177,000 บาท
35,235,400 บาท
140,941,600 บาท
27,060,000 บาท
135,300,000 บาท
27,060,000 บาท
108,240,000 บาท
131,423,100 บาท
657,115,400
131,423,100
262,846,200
262,846,100

บาท
บาท
บาท
บาท
308,565,500 บาท
94,720,200 บาท
19,366,200 บาท
21,920,000 บาท
27,684,400 บาท

10,000,000 บาท
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(6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสานักงานจังหวัดพังงา ตาบลท้ายช้าง
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง
(7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่่งก่อสร้างของสานักงานจังหวัดเชียงราย ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(8) ค่าปรับปรุงอาคารและสถานทีข่ องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(9) ค่าต่อเติมศาลากลางจังหวัดนครนายก ตาบลท่าช้าง
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถาบันดารงราชานุภาพ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตาบลบ้านเกาะ
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย
(5) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดูแลบารุงรักษาและระบบรักษาความปลอดภัย
พระราชวังสนามจันทร์

10,315,800 บาท
36,160,000 บาท

26,143,000 บาท
29,585,600 บาท
144,000,000
36,000,000
29,585,600
78,414,400

บาท
บาท
บาท
บาท
8,670,300 บาท

43,180,000
10,474,400
19,434,500
4,600,800
8,670,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000 บาท
24,000,000 บาท
96,000,000 บาท
29,251,900 บาท
29,251,900 บาท
350,791,400 บาท
81,887,500 บาท
248,000,000 บาท
4,051,600 บาท
1,000,000 บาท
15,852,300 บาท

40

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาพื้นที่
9,907,500 บาท
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
- สนับสนุนการขับเคลือ่ นการพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมูบ่ า้ น/ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด กลุม่ จังหวัด และภาค)
ส่วนราชการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนา นาแผนพัฒนาของแต่ละระดับมาประกอบเป็ นแผนงาน
นาไปเป็ นคาของบประมาณของหน่วยงานเพือ่ พัฒนาพื้นที่
8.6.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร
8.6.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
148,367,400 บาท
8.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
148,367,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาพื้นที่

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9.9075
9.9075

รวม
9.9075
9.9075

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
จังหวัด/กลุ่ม
76/18
76/18
76/18
76/18
เชิงปริมาณ : จังหวัด/กลุม่ จังหวัดสามารถจัดทา
76/18
จั
ง
หวั
ด
( 76/18 )
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัดได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก.บ.ภ. กาหนด
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

(-)
108.7374

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

108.7374
108.7374
-

100

100

100

100

9.9075

9.9075

9.9075

9.9075

9.9075
9.9075
-

9.9075
9.9075
-

9.9075
9.9075
-

9.9075
9.9075
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาพื้นที่

9,907,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนระดับพื้นที่

9,907,500 บาท
9,907,500 บาท
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8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
1,200,527,800 บาท
8.6.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้กระทรวงมหาดไทยมีอาคารทีท่ าการสาหรับการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการในสังกัดอย่างเป็ นสัดส่วน
ซึง่ สามารถเพิม่ ศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ในการนานโยบาย
ของรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- เพือ่ ให้การประสานงานและอานวยการระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอืน่ ๆ
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
- เพือ่ ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน
ได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.6.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.6.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
6,002,639,000 บาท
8.6.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
6,002,639,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,200.5278
1,200.5278
-

รวม
1,200.5278
1,200.5278

8.6.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
20
30
30
20
(-)
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
5
5
5
5
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย
(-)
ล้านบาท
1,200.5278 1,600.7038 1,600.7038 1,600.7036
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,200.5278 1,600.7038 1,600.7038 1,600.7036
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1,200.5278
-

1,600.7038
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1,600.7038
-

1,600.7036
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางลาภู
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,200,527,800 บาท
1,200,527,800
1,200,527,800
1,200,527,800
1,200,527,800

บาท
บาท
บาท
บาท

1,200,527,800 บาท
6,002,639,000
6,002,639,000
1,200,527,800
1,600,703,800
1,600,703,800
1,600,703,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
22,514,400 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
22,514,400 บาท
ผูต้ ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ใช้ในการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
และศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
8.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
180,130,400 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
180,130,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
22.5144
22.5144

รวม
22.5144
22.5144

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
50
50
50
50
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ 7,255 ตาบล/50 เขต
(-)
มีระบบนิเวศทางสังคมเพือ่ การป้ องกันยาเสพติด
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
5
5
5
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
112.5872
22.5144
22.5144
22.5144
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
112.5872
22.5144
22.5144
22.5144
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

112.5872
-

22.5144
-

22.5144
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

22.5144
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผูต้ ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To Be Number One)

22,514,400 บาท
22,514,400 บาท
16,568,000 บาท
4,446,400 บาท
1,500,000 บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการขับเคลือ่ นการดาเนิ นงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- สนับสนุนการขับเคลือ่ นการดาเนินงานจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)
30,437,600 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
30,437,600 บาท
- เงินงบประมาณ

4,479,200 บาท
4,479,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.4792
4.4792

รวม
4.4792
4.4792

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
10
10
10
10
( 10 )
มีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ระดับ
5
5
5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในการให้บริการแก่นกั ลงทุน
ล้านบาท
17.0000
4.4792
4.4792
4.4792
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
17.0000
4.4792
4.4792
4.4792
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

17.0000
-

4.4792
-

4.4792
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

4.4792
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการขับเคลือ่ นการดาเนิ นงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

4,479,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

4,479,200 บาท
4,479,200 บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บคุ ลากร
ของกระทรวงมหาดไทย
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างตระหนักรูใ้ นความซือ่ สัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพือ่ ลดปัญหา
การทุจริตคอร์รปั ชันของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีความรู ้
ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อกฎหมายทีก่ าหนดเพือ่ ลดความเสีย่ งของการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน

42,804,400 บาท
42,804,400 บาท

8.9.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.9.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
337,039,600 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
337,039,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการปลูกจิตสานึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดับจังหวัด
2. สนับสนุนการปลูกจิตสานึกจริยธรรมและคุณธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
42.8044
27.7602
15.0442

รวม
42.8044
27.7602
15.0442

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
40,800
408,00
40,800
เชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรได้รบั การปลูกฝังคุณธรรม
38,710
และจริยธรรมทีด่ ี ไม่นอ้ ยกว่า
( 15,684 )
ร้อยละ
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรม
(-)
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่นอ้ ยกว่า
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
208.6264
42.8044
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

208.6264
208.6264
-

42.8044
42.8044
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
42.8044

42.8044

-

42.8044
42.8044
-

42.8044
42.8044
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ให้แก่บคุ ลากรของกระทรวงมหาดไทย

42,804,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

42,804,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสานึก จริยธรรมและคุณธรรมให้กบั บุคลากร
ภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด

27,760,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย

12,426,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสานึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กบั บุคลากรภาครัฐ
ของกระทรวงมหาดไทย

2,618,000 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
41,644,402,300 บาท
- บาท

ปี 2563
43,005,243,600 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
การบริหารราชการในระดับพื้นทีม่ คี วามเข้มแข็ง เพือ่ ความมันคงและการพั
่
ฒนาอย่างยังยื
่ น
2. พันธกิจ
1. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ อานวยความเป็ นธรรม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายในทุ
่
กระดับในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน นโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ปกป้ องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่
ให้มคี วามเข้มแข็งและมีศกั ยภาพ
3. อานวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน
่
การอานวยความเป็ นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง
่
4. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนทัวไป
และทะเบียนอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน
่
5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบตั งิ าน การบริการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ให้มคี ุณภาพ เพือ่ การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
6. พัฒนาองค์กรให้มสี มรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริมบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบ
กากับดู แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการระดับภูมภิ าค
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลไกฝ่ ายปกครองในการรักษา
ความมันคงภายในมี
่
ประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
ความขัดแย้งและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ครัง้

1,500,000

- ตัวชี้วดั : ร้อยละของการดาเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ
อานวยความเป็ นธรรม ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน ยุติ

ร้อยละ

90

- ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้บตั ร
ประจาตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card)
ของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐและภาคเอกชน

ระดับ

5

- ตัวชี้วดั : การดาเนินการรักษาความมันคงภายในแบบ
่
พลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

53

4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
41,644.4023 43,005.2436 42,882.1696 44,659.0111 46,774.8505
41,644.4023 43,005.2436 42,882.1696 44,659.0111 46,774.8505
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ผูร้ บั บริการและหน่ วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ
และเชื่อมัน่ ในคุณภาพการให้บริการของ
กรมการปกครอง
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการ
ส่งเสริมการใช้บตั รประจาตัวประชาชนเอนกประสงค์
(Smart Card) ของประชาชนในการรับบริการ
จากภาครัฐและภาคเอกชน

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

ร้อยละ

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การรักษาความมัน่ คงภายในในภารกิจของ
กรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : การดาเนินการรักษา
ความมันคงภายในแบบพลเรื
่
อนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ล้านบาท
ล้านบาท

1,181.2904
-

1,042.1375
-

1,261.3289
-

1,128.9869
-

1,128.9869
-

1,500,000

1,500,000

1,600,000

1,600,000

1,700,000

3,594.9225
-

3,883.0947
-

3,373.6626
-

3,443.4868
-

3,123.2226
-

90

90

92

92

92

36,868.1894
-

38,080.0114
-

38,247.1781
-

40,086.5374
-

42,522.6410
-

ระดับ

ครัง้

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. อาเภอเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐ
และบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดาเนินการ
ร้อยละ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ
อานวยความเป็ นธรรม ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ยุติ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

-

5

-

5

5

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

32,533,911,200 บาท
9,215,432,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านความมันคง
่
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

2,978,724,500
2,629,065,300
62,110,400
46,062,400
19,451,200
4,731,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,471,584,800 บาท
3,702,700 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1,255,900,100 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1,009,227,400
136,629,200
88,421,500
7,222,000
14,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน
บัตรประจาตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. ผลผลิต : การรักษาความมันคงภายใน
่
2. โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการ
งานในพื้นทีเ่ พือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ
รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
701.5086
569.1666 1,660.0693
701.5086
569.1666 1,660.0693
-

จานวน
รายการ
2
2

ปี 2563
422.5142
422.5142

6
1
5

351.6098
158.8979
192.7119

531.4766
337.4237
194.0529

334.0705
298.1679
35.9026

8

774.1240

1,232.9852

903.2371

-

1,660.0693

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 158,748,000 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 263,766,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 25,131,700 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 5 รายการ เป็ นเงิน 326,478,100 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียน บัตรประจาตัวประชาชนและข้อมูล
สารสนเทศ

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
6,656.1199
6,040.6603
6,656.1199
360.6165
2,594.8342

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,935.8373
527.1800 26,845.4461
25,517.1748
155.1210
32.4000
196.3693

-

982.3345

59.8030

ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะ
ของอาเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

-

1,612.4997

95.3180

32.4000

196.3693

1,936.5870

3. แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบ
ภายในประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมันคงภายใน
่
4. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นแผนงาน
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในบทบาทของฝ่ ายปกครอง

-

1,981.1424

584.4609

3.0000

60.4620

2,629.0653

-

1,981.1424
50.5184

584.4609
11.5920

3.0000
-

60.4620
-

2,629.0653
62.1104

-

10.6610

โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ นแผนงาน
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(เพิม่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์)

-

39.8574

5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ น
ด้านความมัน่ คง
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นนโยบาย
ของรัฐผ่านกลไกหมูบ่ า้ น
6. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตร
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต
อย่างยังยื
่ น อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกัน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนแผนงาน
การจัดการปัญหาทีด่ นิ ทากินในหน้าที่
ฝ่ ายปกครอง

-

46.0624

-

-

-

-

รวม
43,005.2436
32,533.9112
2,978.7245
1,042.1375

-

-

10.6610

-

-

51.4494

-

-

-

46.0624

46.0624

-

-

-

46.0624

-

19.4512
19.4512

-

-

-

19.4512
19.4512

-

4.7310

-

-

-

4.7310

-

4.7310

-

-

-

4.7310

11.5920
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
8. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการบริการจัดการ
ออกบัตรผ่านแดนเพือ่ อานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,760.3309
-

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
675.2139

-

23.8200

14.5696

-

-

38.3896

โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน
การขับเคลือ่ นศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุน
การบูรณาการงานในพื้นทีเ่ พือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

-

136.0000

25.4600

-

-

161.4600

-

515.3939

1,720.3013

-

1,036.0400

3,271.7352

9. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การดาเนินการตามกฎหมายในหน้าที่
ของฝ่ ายปกครองเพือ่ การปฏิรูปกฏหมาย
และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

-

3.7027

-

-

-

3.7027

-

3.7027

-

-

-

3.7027

-

162.7584

-

1,009.2274

-

6.4920

-

-

6.4920

โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความจริงทีถ่ ูกต้องเพือ่ สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา

-

85.2069

-

-

405.3959

-

7.3830

-

5.9200

-

13.3030

โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวฒั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
โครงการที่ 5 : โครงการตาบลมันคง
่ มังคั
่ ง่
ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
11. แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

-

8.0829

-

0.3000

-

8.3829

-

18.5936

485.5600

-

538.6536

-

37.0000

-

-

-

37.0000

-

136.6292

-

-

-

136.6292

-

136.6292

-

-

-

136.6292

10. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล
ความมันคงพื
่ ้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

354.6890
-

320.1890

34.5000

491.7800

งบรายจ่ายอืน่
1,036.0400

รวม
3,471.5848
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกิจกรรมบัง้ ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอน่ื ใดทีค่ ล้ายคลึง
กัน เพือ่ ความปลอดภัยในการจราจร
ทางอากาศ (Bampen)
14. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานบริการเพือ่ เสริมความมันคงในพื
่
้นที่ EEC

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
67.4215
-

งบรายจ่ายอืน่
21.0000

รวม
88.4215

21.0000

88.4215

-

-

67.4215

-

-

5.0000

2.2220

-

-

7.2220

-

5.0000

2.2220

-

-

7.2220

-

-

-

-

14.4000

14.4000

-

-

-

-

14.4000

14.4000
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

32,533,911,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
31,228.9361

ปี 2563
32,533.9112

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
34,396.9374
36,362.5346
38,795.7824

31,228.9361
6,582.1780
305.3716
24,341.3865
-

32,533.9112
6,656.1199
360.6165
25,517.1748
-

34,396.9374
6,999.8564
360.6165
27,036.4645
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

36,362.5346
7,363.9424
360.6165
28,637.9757
-

38,795.7824
8,099.5883
360.6165
30,335.5776
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนผูน้ าศาสนาอิสลาม
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(6) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯทีป่ ฏิบตั งิ านในเขต
พื้นทีพ่ เิ ศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ

32,533,911,200 บาท
6,656,119,900
6,313,015,300
6,224,979,800
88,035,500
343,104,600
360,616,500
360,616,500
174,204,300
4,447,000
153,638,400
8,760,000
18,576,000
990,800
25,517,174,800
25,517,174,800
25,517,174,800
21,326,973,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

484,650,000 บาท
3,369,371,400 บาท
336,180,000 บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2,978,724,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจาตัวประชาชน
1,042,137,500 บาท
และข้อมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ ารับบริการในการให้บริการทะเบียน บัตรประจาตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
982.3345
953.1203

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูล
สารสนเทศ
2. บริการด้านการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน

29.2142

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
59.8030
59.8030
-

-

-

รวม
1,042.1375
1,012.9233
29.2142

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้
5
5
5
5
บัตรประจาตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card)
ของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ
และภาคเอกชน
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
80
การให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 92.01 )
1,181.2904

1,042.1375

1,261.3289

1,128.9869

1,128.9869

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,181.2904
1,167.9444
13.3460
-

1,042.1375
982.3345
59.8030
-

1,261.3289
1,261.3289
-

1,128.9869
1,128.9869
-

1,128.9869
1,128.9869
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจาตัวประชาชน
และข้อมูลสารสนเทศ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(10) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(11) ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสารพันธุกรรม
(13) ค่าแปลงข้อมูลไมโครฟิ ลม์
(14) วัสดุสานักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน 573 แห่ง
และบัตรประจาตัวประชาชน 867 แห่ง เพือ่ ทดแทนระบบเดิม
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,042,137,500 บาท
982,334,500
702,556,000
280,041,800
27,764,400
343,200
19,775,800
7,065,000
9,425,000
38,145,200
7,180,300
99,000
56,836,800
12,644,000
1,818,000
10,000,000
3,104,000
28,758,600
21,225,000
2,460,000
3,397,500
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

263,766,200 บาท
3,414,999,800
352,831,100
263,766,200
569,166,600
569,166,600
1,660,069,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชนเพือ่ ทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารข้อมูล
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 61 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

158,748,000 บาท
988,748,480
380,162,500
158,748,000
158,748,000
158,748,000
132,341,980

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
279,778,500
55,141,300
5,350,000
10,428,000
2,939,200
205,920,000
59,803,000
59,803,000
54,924,400
54,924,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

54,924,400 บาท
4,878,600 บาท
4,878,600 บาท
4,878,600 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอาเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
วัตถุประสงค์ :
- พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมภิ าคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

1,936,587,000 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
1,612.4997
595.4092
80.1582
5.7705
576.5430
66.9941
7.8286
256.6645
15.0600

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของอาเภอ
2. การดาเนินการตามกฎหมายในหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครอง
3. เสริมสร้างสมรรถนะกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการกรม
5. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
6. การอานวยการศูนย์บริการประชาชน
7. สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องที่
8. ส่งเสริมวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็ นประมุข
9. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและบริหารจัดการทวงถามหนี้

8.0716

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
95.3180
32.4000
196.3693
71.9425
124.4268
0.0680
32.4000
95.2500
-

-

-

รวม
1,936.5870
667.3517
80.1582
130.1973
576.6110
99.3941
7.8286
351.9145
15.0600
8.0716

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง้
เชิงปริมาณ : จานวนครัง้ ของหมูบ่ า้ นต้นแบบ
900,384
900,384
900,384
900,384
900,384
ประชาธิปไตย 75,032 หมูบ่ า้ น จัดกิจกรรมส่งเสริม
วิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตยในหมูบ่ า้ นเดือนละ 1 ครัง้
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

( 459,164 )
ล้านบาท

1,937.1358

1,936.5870

1,841.4941

1,841.4941

1,841.4941

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,937.1358
1,580.3604
78.0061
32.4000
246.3693
-

1,936.5870
1,612.4997
95.3180
32.4000
196.3693
-

1,841.4941
1,612.7248
32.4000
196.3693
-

1,841.4941
1,612.7248
32.4000
196.3693
-

1,841.4941
1,612.7248
32.4000
196.3693
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอาเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธีการ
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
(14) ค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(17) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(19) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคัดเลือกหมูบ่ า้ นดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)
(20) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกหมูบ่ า้ นดีเด่น (วิถปี ระชาธิปไตย)
(21) วัสดุสานักงาน
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว
(24) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(29) วัสดุอ่นื ๆ
(30) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์

1,936,587,000 บาท
1,612,499,700
1,233,320,200
23,812,300
47,495,700
10,550,200
52,482,000
21,621,000
8,649,500
1,600,000
3,169,100
592,848,300
80,068,700
139,500
600,000
874,200
6,928,600
216,985,900
11,505,900
1,043,700
5,215,000
12,000,000
1,900,000
35,329,900
84,576,100
620,600
85,000
60,000
1,104,800
6,810,600
350,000
297,000
4,596,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารข้อมูล
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 305 รายการ (รวม 305 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 500 รายการ (รวม 500 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาหรับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
2) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทของกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นทีช่ ายแดน
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นขยายผลศูนย์เรียนรู โ้ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริระดับอาเภอ
7) โครงการพัฒนาพื้นทีแ่ บบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
8) โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
9) เงินรางวัลกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯลฯ
10) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอยิ้ม
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ จุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอยิ้ม

379,179,500
266,851,700
22,819,200
76,468,600
11,022,000
2,018,000
95,318,000
95,318,000
68,000
68,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

68,000 บาท
95,250,000 บาท
15,250,000 บาท
15,250,000 บาท
80,000,000 บาท
80,000,000
32,400,000
32,400,000
32,400,000
196,369,300
48,914,000
755,700
45,781,900
2,733,000
14,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,780,000
5,000,000
11,000,000
23,092,700
6,638,200
17,720,800
11,553,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมัน่ คงภายใน
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชน
8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

2,629,065,300 บาท
2,629,065,300 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกาลังประจาถิน่
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมันคงภายในแบบพลเรื
่
อน
3. การดาเนินการด้านการสือ่ สาร
4. อานวยการและบริหารจัดการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงบริ
่
เวณ
ชายแดน
5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
6. การดาเนินการด้านสัญชาติและการกาหนดสถานะบุคคล
7. การดาเนินการด้านการข่าว

งบดาเนิ นงาน
1,981.1424
1,625.6463
60.9834
185.3361
38.6972
27.5397
34.0928
8.8469

งบลงทุน
584.4609
382.2692
10.4980
191.6937
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.0000
60.4620
47.4946
3.0000
-

12.9674
-

รวม
2,629.0653
2,055.4101
71.4814
377.0298
38.6972
40.5071
37.0928
8.8469

8.3.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คร้งั้
เชิงปริมาณ : การดาเนินการรักษาความมันคงภายใน
่
1,500,000
1,500,000
1,600,000
1,600,000
1,700,000
แบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 3,007,265 )
2,510.9523

2,629.0653

2,481.0852

2,545.8389

2,356.8810

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,510.9523
1,976.1208
471.3695
3.0000
60.4620
-

2,629.0653
1,981.1424
584.4609
3.0000
60.4620
-

2,481.0852
2,080.1995
337.4237
3.0000
60.4620
-

2,545.8389
2,184.2090
298.1679
3.0000
60.4620
-

2,356.8810
2,293.4190
3.0000
60.4620
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การรักษาความมัน่ คงภายใน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพือ่ รับทุนการศึกษา
(13) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านศูนย์ข่าวจังหวัด/อาเภอ
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม
(15) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(17) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีสวนสนามวันทหารผ่านศึก
(19) วัสดุสานักงาน
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว
(22) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(23) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(24) วัสดุสนามและการฝึ ก
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(27) วัสดุอ่นื ๆ
(28) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์
(29) วัสดุประจากองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน

2,629,065,300 บาท
1,981,142,400
1,821,061,800
4,489,500
12,589,200
25,445,300
7,246,000
1,579,000
9,000,000
11,897,600
50,301,100
21,238,300
1,170,200
9,684,400
250,000
1,065,600
1,313,478,000
13,400
8,241,400
2,180,000
1,206,300
12,756,800
16,391,000
24,000
37,544,300
71,900
4,230,200
9,600
265,870,800
330,900
1,745,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,012,000 บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารข้อมูล
(6) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารเครือข่ายมหาดไทย
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 100 หน่วย)

160,080,600
25,877,900
7,771,900
8,283,000
7,800
41,900,000
76,240,000
584,460,900
584,460,900
314,775,700
89,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,200,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครนายก
1 คัน
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก 1 คัน
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดลาพูน 1 คัน

1,920,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลาภู
1 คัน

1,920,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1 คัน

1,920,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 คัน
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ 1 คัน
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทยั ธานี 1 คัน
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 437 หน่วย)
(2) ระบบสือ่ สารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,370 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 515 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า
10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอโป่ งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(7) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(8) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(9) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย 1 แห่ง

164,141,200 บาท
5,243,300 บาท
158,897,900 บาท
794,489,500
158,897,900
337,423,700
298,167,900

บาท
บาท
บาท
บาท
33,682,000 บาท
33,682,000 บาท
27,552,500 บาท
27,552,500 บาท
269,685,200 บาท
269,685,200 บาท
189,685,200 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
3) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

3,000,000
3,000,000
3,000,000
60,462,000
12,967,400
21,569,600
25,925,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

71

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์
ในบทบาทของฝ่ ายปกครอง
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาความไร้สถานะและสัญชาติตามกฎหมายสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

62,110,400 บาท
10,661,000 บาท

ซึง่ เป็ นปัจจัยทีช่ ่วยลดความเสีย่ งในการค้ามนุษย์
8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
67,272,100 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
67,272,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สารวจ ปรับปรุง และกาหนดสถานะบุคคลทีไ่ ม่มสี ญั ชาติไทย

งบดาเนิ นงาน
10.6610
10.6610

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
10.6610
10.6610

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จานวนแรงงานต่างด้าว (บุคคลซึง่ ไม่มี
133,000
133,000
140,000
145,000
150,000
สัญชาติไทย) มีเอกสารแสดงตนทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 102,737 )
21.3220

10.6610

11.1940

11.7537

12.3414

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

21.3220
21.3220
-

10.6610
10.6610
-

11.1940
11.1940
-

11.7537
11.7537
-

12.3414
12.3414
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุ ษย์ในบทบาทของฝ่ ายปกครอง

10,661,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุสานักงาน
(5) ค่าวัสดุผลิตบัตร

10,661,000
10,661,000
2,080,000
3,060,000
288,000
1,333,000
3,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์ (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์)
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้มชี ดุ ปฏิบตั กิ ารบังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายปกครองระดับจังหวัด และส่วนกลางสนับสนุนอาเภอ
ในการสืบสวน จับกุม ปราบปรามผูก้ ระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพ

51,449,400 บาท

8.4.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.4.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
275,883,600 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
275,883,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ ายปกครอง

งบดาเนิ นงาน
39.8574
39.8574

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
11.5920
11.5920
-

รวม
51.4494
51.4494

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
อาเภอ
เชิงปริมาณ : จานวนปฏิบตั กิ ารตรวจตราเฝ้ าระวัง
878
878
878
878
878
และปราบปรามในพื้นทีอ่ าเภอ
( 878 )
ล้านบาท
92.5016
51.4494
41.8503
43.9428
46.1395
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
92.5016
51.4494
41.8503
43.9428
46.1395
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

80.9096
11.5920
-

39.8574
11.5920
-

41.8503
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

43.9428
-

46.1395
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุ ษย์ (เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์)

51,449,400 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

39,857,400
39,857,400
2,354,700
26,994,400
8,997,500
1,510,800
11,592,000
11,592,000
11,592,000
11,592,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดนครพนม) 1 คัน

1,288,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์) 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร) 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดสระบุรี) 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดชัยภูม)ิ 1 คัน

1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดหนองคาย) 1 คัน

1,288,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ) 1 คัน

1,288,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 1 คัน

1,288,000 บาท
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(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครอง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 1 คัน

1,288,000 บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ นด้านความมัน่ คง
46,062,400 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บา้ น
46,062,400 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประเทศชาติสงั คมและประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ผูเ้ ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้ องกันแก้ไขปัญหาความมันคง
่
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด
่ นตามหลักปรัชญา
- ประเทศชาติมคี วามสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนาอย่างยังยื
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกบั การพัฒนาจิตใจ
- สังคมมีความสงบสุข เป็ นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน เพือ่ ขจัดความเหลือ่ มลา้
- ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
288,534,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
288,534,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

งบดาเนิ นงาน
46.0624
46.0624

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
46.0624
46.0624

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ชุด
เชิงปริมาณ : จานวนชุดปฏิบตั กิ ารประจาตาบล
877
ทีเ่ ข้ารับการอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
( 877 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตาบลทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
75
75
75
75
ได้ดาเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
90.0000
46.0624
48.3655
50.7838
53.3223
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
90.0000
46.0624
48.3655
50.7838
53.3223
ล้านบาท
90.0000
46.0624
48.3655
50.7838
53.3223
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บา้ น
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้สนั ติวธิ ี
(4) วัสดุสานักงาน

46,062,400 บาท
46,062,400
46,062,400
16,478,000
23,687,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1,062,400 บาท
4,834,500 บาท
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8.6 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
และอานวยความเป็ นธรรมให้แก่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากภาวะกลไกตลาด
8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
120,913,300 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
120,913,300 บาท
- เงินงบประมาณ

19,451,200 บาท
19,451,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
โดยให้จงั หวัดจัดเตรียมสถานทีท่ เ่ี ป็ นจุดจาหน่ายและจัดมหกรรม
สินค้าเกษตรประจาจังหวัด)

งบดาเนิ นงาน
19.4512
19.4512

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
19.4512
19.4512

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : เพิม่ ช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตร
150
150
150
150
150
ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ล้านบาท
37.0762
19.4512
20.4238
21.4449
22.5172
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
37.0762
19.4512
20.4238
21.4449
22.5172
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

37.0762
-

19.4512
-

20.4238
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

21.4449
-

22.5172
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

19,451,200 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จายในการบริหารจัดการในพื้นทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร

19,451,200 บาท
19,451,200 บาท
19,451,200 บาท
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8.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทากินในหน้าที่
ฝ่ ายปกครอง
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ รับฟังปัญหาการการดูแลรักษาสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน

4,731,000 บาท
4,731,000 บาท

- เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีข่ องอาเภอเกีย่ วกับการดูแลรักษาสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
- เพือ่ ป้ องกันกรณีตอ้ งรับผิดชดใช้สนิ ไหมทดแทนอันเป็ นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน
- เพือ่ ลดปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ทากินของรัฐ
8.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
31,371,400 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
31,371,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
4.7310
4.7310

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาทีด่ นิ ทากินในพื้นทีอ่ าเภอ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
4.7310
4.7310

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
90
90
90
90
90
ทีเ่ ข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของเป้ าหมาย
มีความรู ค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทีด่ นิ ของรัฐ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

( 100 )

ล้านบาท

10.9800

4.7310

4.9676

5.2160

5.4768

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

10.9800
10.9800
-

4.7310
4.7310
-

4.9676
4.9676
-

5.2160
5.2160
-

5.4768
5.4768
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทากินใน
หน้าที่ฝ่ายปกครอง

4,731,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

4,731,000 บาท
4,731,000 บาท
4,731,000 บาท
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8.8 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
3,471,584,800 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่านแดนเพือ่ อานวยความสะดวก
38,389,600 บาท
ทางธุรกิจ
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลเกีย่ วกับการรักษาความมันคงชายแดนพั
่
ฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู ้สัญจรข้ามแดน
- เพือ่ ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการติดต่อราชการ
- เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีส่ ะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้น คู่ขนานไปกับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษา
ความมันคงภายในแนวชายแดนอี
่
กทางหนึ่ง
8.8.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัด/อาเภอ ทีม่ ภี ารกิจในการออกหนังสือผ่านแดน
8.8.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
193,842,800 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
193,842,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
23.8200
23.8200

รวมทัง้ สิ้น
1. อานวยการการออกหนังสือผ่านแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.5696
14.5696
-

รวม
38.3896
38.3896

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
เชิงปริมาณ : ปริมาณการออกหนังสือผ่านแดน
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
( 2,257,426 )
ล้านบาท
76.6061
38.3896
25.0110
26.2615
27.5746
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
76.6061
38.3896
25.0110
26.2615
27.5746
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

47.6400
28.9661
-

23.8200
14.5696
-

25.0110
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

26.2615
-

27.5746
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่านแดนเพื่ออานวย
ความสะดวกทางธุรกิจ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการออกหนังสือผ่านแดน เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

38,389,600 บาท
23,820,000
23,820,000
7,820,000
16,000,000
14,569,600
14,569,600
8,831,200
8,831,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,831,200 บาท
5,738,400 บาท
1,907,000 บาท
1,907,000 บาท
3,831,400 บาท
3,831,400 บาท
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8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นการขับเคลือ่ นศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
161,460,000 บาท
8.8.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ อานวยการศูนย์ดารงธรรมอาเภอให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็ นธรรม
- เพือ่ สนับสนุนให้ภารกิจของศูนย์ดารงธรรมอาเภอสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
- เพือ่ สนับสนุนให้ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้ประชาชนเกิดความมันใจ
่ และศรัทธาต่อการปฏิบตั งิ านของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองยิง่ ขึ้น
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการเป็ นทีพ่ ง่ึ และช่วยบาบัดทุกข์ให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง
8.8.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.8.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
1,012,515,200 บาท
8.8.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,012,515,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
136.0000
136.0000

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการขับเคลือ่ นศูนย์ดารงธรรมอาเภอ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
25.4600
25.4600
-

รวม
161.4600
161.4600

8.8.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดาเนินการแก้ไขปัญหา
90
90
92
94
95
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ
( 82.23 )
อานวยความเป็ นธรรม ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน ยุติ
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
400.8782
161.4600
142.8000
149.9400
157.4370
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
400.8782
161.4600
142.8000
149.9400
157.4370
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

292.6346
108.2436
-

136.0000
25.4600
-

142.8000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

149.9400
-

157.4370
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการขับเคลือ่ นศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)

161,460,000 บาท
136,000,000
136,000,000
136,000,000
25,460,000
25,460,000
25,460,000
20,496,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,040,000 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

1,288,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

1,288,000 บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก 1 คัน

1,288,000 บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

1,288,000 บาท
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(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

1,288,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,288,000 บาท

(12) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

1,288,000 บาท

(13) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงค์ธรรมอาเภอ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,288,000 บาท
4,964,000 บาท
4,964,000 บาท
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8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
8.8.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีแ่ ละพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
8.8.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.8.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
17,096,647,400 บาท
8.8.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
17,096,647,400 บาท
- เงินงบประมาณ

3,271,735,200 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
515.3939
106.5512
408.8427

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมันคงของอ
่
าเภอ
2. การบริหารงานอาเภอ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,720.3013
1,036.0400
273.6310
1,446.6703
1,036.0400

รวม
3,271.7352
380.1822
2,891.5530

8.8.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงปริมาณ : การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
95
95
95
96
97
สนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลือ่ นนโยบาย
นระดับอาเภอและท้องทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

( 100 )
ล้านบาท

8,780.8191

3,271.7352

1,771.2564

1,640.1641

1,632.6726

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

8,780.8191
1,045.1850
2,610.6433
5,124.9908
-

3,271.7352
515.3939
1,720.3013
1,036.0400
-

1,771.2564
541.1635
194.0529
1,036.0400
-

1,640.1641
568.2215
35.9026
1,036.0400
-

1,632.6726
596.6326
1,036.0400
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารราชการตาบลในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(3) ค่าวัสดุผลิตบัตร
(4) วัสดุบตั รสมาร์ทการ์ด
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 115 หน่วย)

3,271,735,200 บาท
515,393,900
515,393,900
106,551,200
35,496,000
162,272,500
211,074,200
1,720,301,300
1,720,301,300
437,962,100
241,935,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

99,820,000 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,290,000 บาท

(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน

1,290,000 บาท

(4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,290,000 บาท

(5) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 คัน

1,290,000 บาท

(6) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,290,000 บาท

(7) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

1,290,000 บาท

(8) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

1,290,000 บาท
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(9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 คัน

1,290,000 บาท

(10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

1,290,000 บาท

(11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

1,290,000 บาท

(12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

(14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(15) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,290,000 บาท

(16) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน

1,290,000 บาท

(17) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(18) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

1,290,000 บาท

(19) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 คัน

1,290,000 บาท

(20) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท
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(21) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน

1,290,000 บาท

(22) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน

1,290,000 บาท

(23) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน

1,290,000 บาท

(24) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน

1,290,000 บาท

(25) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน

1,290,000 บาท

(26) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน

1,290,000 บาท

(27) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน

1,290,000 บาท

(28) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1,290,000 บาท

(29) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(30) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

(31) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

1,290,000 บาท

(32) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

1,290,000 บาท
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(33) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน

1,290,000 บาท

(34) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 คัน

1,290,000 บาท

(35) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(36) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

1,290,000 บาท

(37) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

1,290,000 บาท

(38) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

1,290,000 บาท

(39) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(40) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(41) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 คัน

1,290,000 บาท

(42) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

1,290,000 บาท

(43) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,290,000 บาท

(44) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน

1,290,000 บาท
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(45) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(46) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

1,290,000 บาท

(47) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(48) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

1,290,000 บาท

(49) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน

1,290,000 บาท

(50) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 คัน

1,290,000 บาท

(51) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

(52) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

(53) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท

(54) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน

1,290,000 บาท

(55) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,290,000 บาท

(56) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน

1,290,000 บาท
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(57) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน

1,290,000 บาท

(58) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน

1,290,000 บาท

(59) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,290,000 บาท

(60) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

1,290,000 บาท

(61) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,290,000 บาท

(62) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน

1,290,000 บาท

(63) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน

1,290,000 บาท

(64) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

1,290,000 บาท

(65) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

1,290,000 บาท

(66) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

1,290,000 บาท

(67) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

1,290,000 บาท

(68) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

1,290,000 บาท
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(69) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน

1,290,000 บาท

(70) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 คัน

1,290,000 บาท

(71) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 คัน

1,290,000 บาท

(72) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 คัน

1,290,000 บาท

(73) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน

1,290,000 บาท

(74) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

1,290,000 บาท

(75) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

1,290,000 บาท

(76) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 คัน

1,290,000 บาท

(77) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(78) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน
(79) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน
(80) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(81) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน
(82) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

1,290,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
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(83) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน
(84) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 คัน
(85) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
(86) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน
(87) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน
(88) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน
(89) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน
(90) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 1 คัน
(91) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
(92) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 คัน
(93) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอปัว จังหวัดน่าน 1 คัน
(94) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 คัน
(95) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน
(96) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย 1 คัน
(97) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน
(98) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน
(99) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(100) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 คัน
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(101) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 คัน
(102) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 คัน
(103) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
1 คัน
(104) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
(105) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทยั ธานี 1 คัน
(106) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน
(107) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน
(108) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 1 คัน
(109) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง 1 คัน
(110) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน
(111) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย 1 คัน
(112) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 คัน
(113) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน
(114) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 คัน
(115) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 คัน
(116) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน
(117) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอแจ้หม่ จังหวัดลาปาง 1 คัน
(118) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน
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(119) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอนา้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน
(120) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 3,255 หน่วย)
(2) ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ
ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาคกลาง จังหวัดลพบุรุ ี 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) พัฒนาระบบปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของชุดปฏิบตั กิ าร
พิเศษกรมการปกครอง 1 ระบบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย คสล. ขนาด 4 ชัน้ อาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 310 รายการ (รวม 310 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
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(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(8) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารทางยุทธวิธีสบื สวนสอบสวนของพนักงาน
ฝ่ ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 639 รายการ (รวม 639 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 197 รายการ (รวม 197 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 59 รายการ (รวม 59 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูเ้ ดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารทางยุทธวิธีสบื สวนสอบสวนของพนักงาน
ฝ่ ายปกครอง (อาคารสนามยิงปื น) อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นนโยบายในระดับอาเภอและท้องที่

27,034,000
27,034,000
27,034,000
27,034,000
27,034,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,231,000 บาท
91,155,000 บาท
18,231,000 บาท
72,924,000 บาท
430,443,200 บาท
430,443,200 บาท
92,481,200 บาท
92,481,200 บาท
110,509,300 บาท
41,004,700 บาท

25,131,700 บาท
143,610,000
28,722,000
25,131,700
53,853,700
35,902,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
44,372,900 บาท
1,036,040,000 บาท
1,036,040,000 บาท
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8.9 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการดาเนิ นการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
เพื่อการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
่
- เพือ่ บูรณาการความร่วมมือด้านกิจการยุตธิ รรมและเสริมสร้างความมันคงของประเทศ
- เพือ่ ยกระดับมาตรฐานระบบทะเบียนอาวุธปื นให้มปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล
- เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู ้ปฏิบตั งิ านด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
8.9.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.9.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
74,226,100 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
74,226,100 บาท
- เงินงบประมาณ

3,702,700 บาท
3,702,700 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
3.7027
3.7027

รวมทัง้ สิ้น
1. ฝึ กอบรมผู ้ปฏิบตั งิ านด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญา

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
3.7027
3.7027

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
เชิงปริมาณ : จานวนข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
ทีป่ ระชาชนเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
( 4,283 )
ของอาเภอ
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
58.2671
3.7027
3.8878
4.0822
4.2863
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
58.2671
3.7027
3.8878
4.0822
4.2863
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

24.3571
33.9100
-

3.7027
-

3.8878
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

4.0822
-

4.2863
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการดาเนิ นการตามกฎหมายในหน้าที่ของ
ฝ่ ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

3,702,700 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

3,702,700 บาท
3,702,700 บาท
3,702,700 บาท
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8.10 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความ
มัน่ คงพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
8.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ นาข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากแหล่งข่าวมาใช้ประโยชน์ในการนามากาหนดมาตรการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
รวมถึง มาตรการเชิงรุก เพือ่ ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่

1,009,227,400 บาท
6,492,000 บาท

8.10.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
38,952,000 บาท
8.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
38,952,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
6.4920
6.4920

รวมทัง้ สิ้น
1. ข่าวกรองเชิงรุก

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
6.4920
6.4920

8.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
เชิงปริมาณ : จัดตัง้ แหล่งข่าวระดับหมูบ่ า้ นในพื้นที่
258
258
258
258
258
เป้ าหมาย 3 จชต.
( 258 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
12.9840
6.4920
6.4920
6.4920
6.4920
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12.9840
6.4920
6.4920
6.4920
6.4920
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

12.9840
-

6.4920
-

6.4920
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6.4920
-

6.4920
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมัน่ คงพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

6,492,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว

6,492,000 บาท
6,492,000 บาท
6,492,000 บาท
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8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
8.10.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชนในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
8.10.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
1,073,890,200 บาท
8.10.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,073,890,200 บาท
- เงินงบประมาณ

405,395,900 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
85.2069
85.2069

รวมทัง้ สิ้น
1. รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และยุตกิ ารก่อเหตุ
ความรุนแรง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
320.1890
320.1890
-

รวม
405.3959
405.3959

8.10.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดคุม้ ครองตาบล (ชคต.)
60
60
60
60
60
(-)
ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ทผ่ี ่านเกณฑ์ประเมิน
ความเข้มแข็ง
ล้านบาท
412.8736
405.3959
85.2069
85.2069
85.2069
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
412.8736
405.3959
85.2069
85.2069
85.2069
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

72.4946
340.3790
-

85.2069
320.1890
-

85.2069
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

85.2069
-

85.2069
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว
(7) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(8) วัสดุอ่นื ๆ
(9) วัสดุประจากองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 117 หน่วย)
(2) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลบ้านนอก อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(3) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(4) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลสาคอบน อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(5) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลบางปู อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(6) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 คัน
(7) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลตลิง่ ชัน อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 คัน
(8) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลมะนังตายอ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

405,395,900 บาท
85,206,900
77,334,900
6,000,000
1,000,000
18,976,900
1,640,000
9,840,000
12,147,600
6,882,500
5,910,000
14,937,900
7,872,000
7,872,000
320,189,000
320,189,000
320,189,000
211,485,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,565,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
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(9) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
ชุดคุม้ ครองตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(10) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู
กองร้อยปฏิบตั กิ ารพิเศษที่ 2 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน
(11) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา 1 คัน
(12) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี 1 คัน
(13) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 1 คัน
(14) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(15) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(16) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(17) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน

2,250,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท

(18) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยปฏิบตั กิ ารพิเศษที่ 2 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,920,000 บาท

(19) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

1,920,000 บาท

(20) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดยะลา 1 คัน

1,920,000 บาท

(21) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,920,000 บาท

(22) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(23) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี 1 คัน
(24) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน

1,920,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
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(25) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(26) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(27) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(28) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(29) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(30) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(31) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(32) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(33) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(34) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(35) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(36) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา 1 คัน
(37) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน
(38) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 คัน
(39) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 คัน
(40) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน
(41) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอกรงปิ นงั จังหวัดยะลา 1 คัน
(42) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 คัน
(43) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 คัน

3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
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(44) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน
(45) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(46) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(47) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(48) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(49) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(50) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(51) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(52) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(53) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(54) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(55) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(56) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(57) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(58) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(59) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสงขลา 1 คัน
(60) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน
(61) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 คัน
(62) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 คัน

3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
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3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
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(63) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3,248 หน่วย)

3,800,000 บาท
108,704,000 บาท
108,704,000 บาท
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8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุ น
การแก้ไขปัญหา
8.10.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ วิสยั ทัศน์ และประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ ของเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบตั ติ นในฐานะเยาวชนทีด่ ี
เป็ นพลังของแผ่นดิน และสร้างความเชือ่ มันว่
่ าการดาเนินกิจกรรมของภาครัฐมุง่ เน้นการแก้ไขปัญหา
ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
- สร้างโอกาสและยกระดับการศึกษาให้กบั บุตรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,303,000 บาท

8.10.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
68,483,900 บาท
8.10.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
68,483,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
7.3830
0.7980
6.5850

รวมทัง้ สิ้น
1. การศึกษาเพือ่ ความมันคง
่
2. ป้ องกันแนวคิดหัวรุนแรงในเยาวชนและกลุม่ สตรี

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5.9200
5.9200
-

รวม
13.3030
6.7180
6.5850

8.10.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ผลการทดสอบตามมาตรฐานการศึกษา
3
3
3
3
3
เพิม่ สูงขึ้นจากปี ทผ่ี ่านมาไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
15.2710
13.3030
13.3030
13.3030
13.3030
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15.2710
13.3030
13.3030
13.3030
13.3030
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

6.9470
8.3240
-

7.3830
5.9200
-

7.3830
5.9200
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

7.3830
5.9200
-

7.3830
5.9200
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุ นการแก้ไขปัญหา
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,303,000 บาท
7,383,000
7,383,000
7,383,000
5,920,000
5,920,000
5,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
8.10.4.1 วัตถุประสงค์
- สร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู ว้ ถิ ชี วี ติ ของครอบครัวมุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
- เพือ่ อนุรกั ษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
- เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั อิหม่ามหรือผูน้ าศาสนา

8,382,900 บาท

8.10.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
41,368,800 บาท
8.10.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
41,368,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
8.0829
8.0829

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมพหุวฒั ธรรมทีเ่ ข้มแข็ง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.3000
0.3000
-

รวม
8.3829
8.3829

8.10.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กิจกรรม
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ
3
3
3
3
3
อัตลักษณ์ศาสนาและสังคมพหุวฒั นธรรม จชต.
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
7.8372
8.3829
8.3829
8.3829
8.3829
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
7.8372
8.3829
8.3829
8.3829
8.3829
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7.2372
0.6000
-

8.0829
0.3000
-

8.0829
0.3000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.0829
0.3000
-

8.0829
0.3000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง

8,382,900 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้ นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

8,082,900
8,082,900
8,082,900
300,000
300,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.5.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้การรักษาความมันคงภายในและการแก้
่
ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น โดยการพัฒนากองกาลังประจาถิน่
ทัง้ ด้านกาลังพลและการพัฒนาหน่วย

538,653,600 บาท

8.10.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
3,183,606,400 บาท
8.10.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,183,606,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
18.5936
18.5936

รวมทัง้ สิ้น
1. งานตาบลมันคง
่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
34.5000
485.5600
34.5000
485.5600
-

รวม
538.6536
538.6536

8.10.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ ้าน
เชิงปริมาณ : จานวนหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การจัดระบบ
1,969
1,969
1,969
1,969
1,969
รักษาความสงบเรียบร้อย
( 1,969 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1,132.4920
538.6536
504.1536
504.1536
504.1536
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,132.4920
538.6536
504.1536
504.1536
504.1536
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

51.3720
110.0000
971.1200
-

18.5936
34.5000
485.5600
-

18.5936
485.5600
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

18.5936
485.5600
-

18.5936
485.5600
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) วัสดุสนามและการฝึ ก
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,500 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และป้ องกันตนเองของประชาชนในหมูบ่ า้ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจาป้ อมยามสาหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบ่ า้ นในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

538,653,600 บาท
18,593,600
18,593,600
14,993,600
3,600,000
34,500,000
34,500,000
34,500,000
34,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

34,500,000 บาท
485,560,000 บาท
485,560,000 บาท
472,560,000 บาท
13,000,000 บาท
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8.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
8.10.6.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สนับการปฏิบตั งิ านศูนย์ปฏิบตั กิ ารอาเภอ (ศปก.อ) เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างเร่งด่วนในมิตขิ องการแก้ไขปัญหาความมันคง
่
ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

37,000,000 บาท

8.10.6.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.10.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
222,000,000 บาท
8.10.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
222,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
37.0000
37.0000

รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าทีร่ ฐั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
37.0000
37.0000

8.10.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
อาเภอ
เชิงปริมาณ : สนับสนุนงบประมาณให้กบั
37
37
37
37
37
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารอาเภอ (ศปก.อ.)
( 37 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
74.0000
37.0000
37.0000
37.0000
37.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
74.0000
37.0000
37.0000
37.0000
37.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

74.0000
-

37.0000
-

37.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

37.0000
-

37.0000
-

116

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

37,000,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารอาเภอ

37,000,000 บาท
37,000,000 บาท
37,000,000 บาท
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8.11 แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.11.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ลดปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
- เพือ่ นาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าสูก่ ระบวนการบาบัดอย่างเหมาะสม
่ น
- เพือ่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพือ่ ความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชนอย่างยังยื
่
- เพือ่ สร้างภูมคิ มุ ้ กันและป้ องกันยาเสพติดในกลุม่ เยาวชนและประชาชนทัวไป

136,629,200 บาท
136,629,200 บาท

8.11.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.11.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
677,505,700 บาท
8.11.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
677,505,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างชุมชนและหมูบ่ า้ นเข้มแข็งเพือ่ เอาชนะยาเสพติด
อย่างยังยื
่ น

งบดาเนิ นงาน
136.6292
101.7225
34.9067

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
136.6292
101.7225
34.9067

8.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเพิม่ ของหมูบ่ า้ น/ชุมชนเข้มแข็ง
60
60
62
62
(-)
ปัญหายาเสพติดลดลง ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด
ได้รบั การบาบัดรักษาตามความเหมาะสมและสามารถ
กลับไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
ล้านบาท
267.6181
136.6292
136.6292
136.6292
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
267.6181
136.6292
136.6292
136.6292
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

267.6181
-

136.6292
-

136.6292
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

136.6292
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าตอบแทนผูน้ าส่งผูเ้ สพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่ารับรองและพิธีการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)
(8) วัสดุสานักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

136,629,200 บาท
136,629,200
136,629,200
3,839,600
360,000
12,640,000
30,937,000
30,160,100
7,495,600
8,500,000
19,547,900
9,540,000
13,609,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
88,421,500 บาท
8.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
88,421,500 บาท
8.12.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของอาเภอ เพือ่ สนับสนุนการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาล
8.12.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การประกาศเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 23 อาเภอ
8.12.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
193,421,500 บาท
8.12.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
193,421,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. อานวยการการสนับสนุนการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
67.4215
21.0000
67.4215
21.0000

รวม
88.4215
88.4215

8.12.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดั
บ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
5
5
5
5
5
อาเภอเพือ่ รองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(4)
ล้านบาท
42.0000
88.4215
21.0000
21.0000
21.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
42.0000
88.4215
21.0000
21.0000
21.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

42.0000
-

67.4215
21.0000
-

21.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

21.0000
-

21.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ประจาอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 ศูนย์
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ประจาอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 ศูนย์
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้จงั หวัด /อาเภอ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

88,421,500 บาท
67,421,500
67,421,500
67,421,500
66,099,600

บาท
บาท
บาท
บาท

46,099,600 บาท
20,000,000 บาท
1,321,900 บาท
1,321,900 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
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8.13 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบัง้ ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอน่ื ใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ
(Bampen)

7,222,000 บาท
7,222,000 บาท

8.13.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาระบบ “บาเพ็ญ” ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศให้แก่ประเทศไทย
- เพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการประชาชนสาหรับการขออนุญาตจุดปล่อย
- เพือ่ พัฒนาระบบเชือ่ มโยงการทางานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
8.13.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.13.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
19,222,000 บาท
8.13.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
19,222,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ

งบดาเนิ นงาน
5.0000
5.0000

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.2220
2.2220
-

รวม
7.2220
7.2220

8.13.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบัง้ ไฟ
1
1
1
(1)
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอน่ื
ทีค่ ล้ายคลึงกันเพือ่ ความปลอดภัยในการจราจร
ทางอากาศ (Bampen)
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

7.0000

7.2220

5.0000

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7.0000
7.0000
-

7.2220
5.0000
2.2220
-

5.0000
5.0000
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบัง้ ไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอน่ื ใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อ
ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ (Bampen)

7,222,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ Bampen 1 ระบบ

5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,222,000
2,222,000
2,222,000
2,222,000
2,222,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.14 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมัน่ คง
ในพื้นที่ EEC
8.14.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างการตะหนักรูแ้ ละความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นทีใ่ ห้เกิดการยอมรับนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

14,400,000 บาท
14,400,000 บาท

8.14.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.14.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
57,600,000 บาท
8.14.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
57,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. อานวยการสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.4000
14.4000

รวม
14.4000
14.4000

8.14.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : การรับรูข้ องประชาชนในพื้นที่
70
70
70
70
ทีม่ ตี ่อการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
14.4000
14.4000
14.4000
14.4000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14.4000
14.4000
14.4000
14.4000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

14.4000
-

14.4000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

14.4000
-

14.4000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมัน่ คง
ในพื้นที่ EEC
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการจังหวัด/อาเภอ เพือ่ เสริมสร้าง
ความมันคงในพื
่
้นที่ EEC

14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
6,932,726,100 บาท
- บาท

ปี 2563
6,586,895,000 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เศรษฐกิจฐานรากมันคงและชุ
่
มชนพึง่ ตนเองได้ ภายในปี 2565
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรูก้ ารพึง่ ตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พง่ึ ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มธี รรมาภิบาล
5. พัฒนาองค์กรให้มขี ดี สมรรถนะสูง บุคลากรมีอดุ มการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
และเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชน/หมู่บา้ น มีขดี ความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชนและพึง่ ตนเองได้
มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดี
มีความสุขเพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั : หมู่บา้ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของหมู่บา้ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิม่ ขึ้น

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

หมู่บา้ น

8,780

ร้อยละ

85
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ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
- ตัวชี้วดั : จานวนผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
- ตัวชี้วดั : ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก
มีรายได้เฉลีย่ เพิม่ ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
ของปี ฐาน (พ.ศ. 2560)

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

คน/กลุม่

9,245

ร้อยละ

10
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. หมู่บา้ น/ชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละดัชนีความสุข
มวลรวมของหมูบ่ า้ น/ชุมชน (Gross Village
Happiness : GVH) เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเป้ าหมาย
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
6,932.7261
6,586.8950
6,502.6594
6,744.4767
4,136.7762
6,932.7261
6,586.8950
6,502.6594
6,744.4767
4,136.7762
-

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ล้านบาท
ล้านบาท

6,932.7261
-

6,586.8950
-

6,502.6594
-

6,744.4767
-

4,136.7762
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี )

2,853,132,900 บาท
2,502,539,500 บาท
1,091,709,700 บาท
1,410,829,800 บาท

1,231,222,600 บาท
26,780,400
159,934,500
1,033,761,500
10,746,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล
เพือ่ การพัฒนาชุมชน
3. แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบ
ภายในประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมันคง
่
ด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู ้นาการเปลีย่ นแปลง
4. แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวติ ผู ้มีรายได้นอ้ ย
เพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ ทางสังคม
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับ
ผ้าทออีสานสูส่ ากล

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
2,622.3552
3,651.4815
2,622.3552
230.7777
784.0509

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
313.0583
307.6588
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
6,586.8950
2,853.1329
1,091.7097

-

784.0509

307.6588

-

-

1,091.7097

-

1,410.8298

-

-

-

1,410.8298

-

770.1476

-

-

-

770.1476

-

595.6425

-

-

-

595.6425

-

45.0397

-

-

-

45.0397

-

26.7804

-

-

-

26.7804

-

26.7804

-

-

-

26.7804

-

154.5350
15.8394

5.3995
-

-

-

159.9345
15.8394

-

17.4216

-

-

-

17.4216

-

24.8040

-

-

-

24.8040

-

65.0000

-

-

-

65.0000

-

31.4700

-

-

36.8695

5.3995
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
เพือ่ เกษตรกรและแหล่งสินเชือ่ ภาครัฐ
เพือ่ การเข้าถึงแหล่งทุน

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
-

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
1,033.7615

-

133.2135

-

-

-

133.2135

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผู ้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

-

412.6230

-

-

-

412.6230

-

23.3650

-

-

-

23.3650

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา
กลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
กลับสูท่ อ้ งถิน่

-

464.5600

-

-

-

464.5600

-

10.7462

-

-

-

10.7462

-

10.7462

-

-

-

10.7462

7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาชุมชน
ใสสะอาด

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1,033.7615
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,853,132,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
2,831.3718

ปี 2563
2,853.1329

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
3,010.0753
3,176.4183
3,352.7253

2,831.3718
2,622.8731
208.4987
-

2,853.1329
2,622.3552
230.7777
-

3,010.0753
2,779.2976
230.7777
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

3,176.4183
2,945.6406
230.7777
-

3,352.7253
3,121.9476
230.7777
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขัน้
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

2,853,132,900 บาท
2,622,355,200
2,602,410,000
2,570,681,800
31,728,200
19,945,200
230,777,700
230,777,700
163,172,100
64,000,000
424,500
2,382,000
765,000
34,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1,091,709,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล
1,091,709,700 บาท
เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาหมูบ่ า้ น / ชุมชน โดยใช้ขอ้ มูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช.2ค)
และข้อมูลจาเป็ นอืน่ ๆ
2. พัฒนาคุณภาพชีวติ ครัวเรือนยากจนทีต่ กเกณฑ์ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน

งบดาเนิ นงาน
784.0509
412.6632
371.3877

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
307.6588
307.6588
-

รวม
1,091.7097
412.6632
679.0465

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
เชิงปริมาณ : จานวนครัวเรือนทีม่ ขี อ้ มูลความจาเป็ น
12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000
พื้นฐาน (จปฐ.)
( 12,900,000 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนทีม่ ขี อ้ มูล
90
90
90
90
90
ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ทีเ่ ชือ่ ถือได้
( 90 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1,131.0945 1,091.7097
784.0509
784.0509
784.0509
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,131.0945 1,091.7097
784.0509
784.0509
784.0509
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

807.1178
323.9767
-

784.0509
307.6588
-

784.0509
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

784.0509
-

784.0509
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(11) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
เพือ่ การพัฒนาชุมชน
(12) ค่าซักเครื่องนอน
(13) ค่านา้ เย็นระบบปรับอากาศ
(14) ค่าบารุงรักษาระบบเครือข่าย
(15) วัสดุสานักงาน
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

1,091,709,700 บาท
784,050,900
708,615,700
4,200,000
914,400
155,022,900
15,024,700
4,197,000
2,000,000
21,896,400
12,409,600
970,000
1,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

412,663,200
2,000,000
4,305,600
2,244,600
17,700,000
35,958,900
950,000
289,700
204,700
13,964,000
75,435,200
25,084,900
2,500,000
8,884,000
2,000,000
36,966,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 231 รายการ (รวม 233 หน่วย)

307,658,800
307,658,800
263,951,100
216,412,000
202,244,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,576,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาบลคลองสวนพลู
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ตาบลแม่กลอง
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน

1,288,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน

1,288,000 บาท
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(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ต
สาหรับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ กรมการพัฒนาชุมชน
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) ระบบสารองข้อมูลโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
และข้อมูล กชช.2ค กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 508 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
30,419,500 บาท
1,467,000 บาท

18,410,000 บาท
1,500,000 บาท

9,042,500 บาท
17,119,600 บาท
17,119,600 บาท
43,707,700 บาท
29,269,500 บาท
29,269,500 บาท
14,438,200 บาท
14,438,200 บาท

137

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมัน่ คงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพผู ้นาสัมมาชีพชุมชน
2. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

1,410,829,800 บาท
770,147,600 บาท

8.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
4,004,898,400 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,004,898,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สร้างและพัฒนาผู ้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล

งบดาเนิ นงาน
770.1476
717.4876
52.6600

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

-

รวม
770.1476
717.4876
52.6600

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
320,000
320,000
320,000
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั
280,000
การส่งเสริมอาชีพ
( 280,000 )
ตาบล
6,766
6,766
6,766
เชิงปริมาณ : ตาบลทีม่ กี ารบูรณาการแผนชุมชน
6,766
ระดับตาบล
( 6,766 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนทีไ่ ด้รบั
85
85
85
85
การส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
( 85 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตาบลทีม่ กี ารบูรณาการ
85
85
85
85
( 85 )
แผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการชุมชน
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
1,577.0083
770.1476
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,577.0083
1,577.0083
-

770.1476
770.1476
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
808.6549

849.0876

-

808.6549
808.6549
-

849.0876
849.0876
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความมัน่ คงด้านอาชีพและรายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

770,147,600 บาท
770,147,600 บาท
770,147,600 บาท
770,147,600 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
595,642,500 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนาหมูบ่ า้ น ให้มรี ะบบการบริหารจัดการชุมชน
แบบบูรณาการทีเ่ ข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มนคง
ั่
8.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
2,524,405,400 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,524,405,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
595.6425
595.6425

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
595.6425
595.6425

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ ้าน
เชิงปริมาณ : หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
8,780
8,780
8,780
8,780
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( 8,780 )
ร้อยละ
85
85
85
85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
( 85 )
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

646.6425

595.6425

625.4246

656.6958

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

646.6425
646.6425
-

595.6425
595.6425
-

625.4246
625.4246
-

656.6958
656.6958
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

595,642,500 บาท
595,642,500 บาท
595,642,500 บาท
595,642,500 บาท
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8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
45,039,700 บาท
8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของผู ้นาชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็ นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
พึง่ ตนเองได้อย่างยังยื
่ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.3.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
8.3.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
141,987,400 บาท
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
141,987,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
45.0397
45.0397

รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างและพัฒนาผู ้นาการเปลีย่ นแปลง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
45.0397
45.0397

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : ผู ้นาชุมชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
20,000
22,000
24,000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

45.0397

47.2916

49.6561

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

45.0397
45.0397
-

47.2916
47.2916
-

49.6561
49.6561
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

45,039,700 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

45,039,700 บาท
45,039,700 บาท
45,039,700 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างภูมคิ มุ ้ กันและป้ องกันยาเสพติด ให้ประชาชนโดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

26,780,400 บาท
26,780,400 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
111,205,500 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
111,205,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
26.7804
26.7804

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
26.7804
26.7804

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
เชิงปริมาณ : ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
22,009
22,887
23,765
24,643
( 22,009 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมูบ่ า้ นกองทุนแม่
100
100
100
100
ของแผ่นดินมีกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
26.7804
26.7804
28.1194
29.5253
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
26.7804
26.7804
28.1194
29.5253
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

26.7804
-

26.7804
-

28.1194
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

29.5253
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

26,780,400 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

26,780,400 บาท
26,780,400 บาท
26,780,400 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายกลุม่ ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการเกษตรอินทรียเ์ พือ่ นาไปสูค่ วามร่วมมือ
และการเชือ่ มโยงแบบเกื้อกูลระหว่างกัน
2. เพือ่ เสริมสร้างช่องทางการตลาดเกษตรอินทรียใ์ ห้กว้างขวางและหลากหลาย

159,934,500 บาท
15,839,400 บาท

8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีจ่ งั หวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
47,518,200 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
47,518,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรียภ์ าคเหนือตอนบน
ด้วยกลไกประชารัฐ

งบดาเนิ นงาน
15.8394
15.8394

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
15.8394
15.8394

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เครือข่าย
เชิงปริมาณ : เครือข่ายเกษตรอินทรียไ์ ด้รบั การพัฒนา
8
8
8
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

15.8394

15.8394

15.8394

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

15.8394
15.8394
-

15.8394
15.8394
-

15.8394
15.8394
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์

15,839,400 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

15,839,400 บาท
15,839,400 บาท
15,839,400 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายกลุม่ ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการเกษตรปลอดภัยเพือ่ นาไปสูค่ วามร่วมมือ
และการเชือ่ มโยงแบบเกื้อกูลระหว่างกัน
2. เพือ่ เสริมสร้างช่องทางการตลาดเกษตรปลอดภัยให้กว้างขวางและหลากหลาย

17,421,600 บาท

8.5.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีจ่ งั หวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด
8.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
52,264,800 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
52,264,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง
ด้วยกลไกประชารัฐ

งบดาเนิ นงาน
17.4216
17.4216

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
17.4216
17.4216

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เครือข่าย
เชิงปริมาณ : เครือข่ายเกษตรปลอดภัยได้รบั การพัฒนา
9
9
9
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

17.4216

17.4216

17.4216

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

17.4216
17.4216
-

17.4216
17.4216
-

17.4216
17.4216
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

17,421,600 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

17,421,600 บาท
17,421,600 บาท
17,421,600 บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
24,804,000 บาท
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเทีย่ วให้มขี ดี ความสามารถในการจัดการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
พร้อมสูต่ ลาดท่องเทีย่ วสากล
2. เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงชุมชนท่องเทีย่ วสูต่ ลาดท่องเทีย่ ว
8.5.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีภ่ าคใต้ 11 จังหวัด
8.5.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
74,412,000 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
74,412,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
24.8040
15.8040

รวมทัง้ สิ้น
1. สถาบันส่งเสริมความรู ภ้ ูมปิ ญั ญา (OTOP Academy)
ของดีอ่าวไทย
2. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่ วโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ

งบลงทุน
-

9.0000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

-

-

-

รวม
24.8040
15.8040
9.0000

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ผลิตภัณฑ์
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนได้รบั การพัฒนา
100
100
100
เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ชุมชน

-

20

20

20

-

ล้านบาท

-

24.8040

24.8040

24.8040

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

24.8040
24.8040
-

24.8040
24.8040
-

24.8040
24.8040
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

24,804,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

24,804,000 บาท
24,804,000 บาท
24,804,000 บาท
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8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูม้ ีรายได้นอ้ ย
เพื่อลดความเหลือ่ มลา้ ทางสังคม
8.5.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั คนยากจน
8.5.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
8.5.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
314,861,700 บาท
8.5.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
314,861,700 บาท
- เงินงบประมาณ

65,000,000 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
65.0000
65.0000

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
65.0000
65.0000

8.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : ผู ้มีรายได้นอ้ ยได้รบั การพัฒนาอาชีพ
10,000
10,000
10,000
เชิงปริมาณ : หมูบ่ า้ นทีก่ องทุนชุมชนสามารถ
หนุนเสริมอาชีพผู ้มีรายได้นอ้ ย
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

หมูบ่ า้ น

-

-

-

ล้านบาท

2,678
( 2,678 )
119.8617

65.0000

65.0000

65.0000

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

119.8617
119.8617
-

65.0000
65.0000
-

65.0000
65.0000
-

65.0000
65.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูม้ ีรายได้นอ้ ย
เพื่อลดความเหลือ่ มลา้ ทางสังคม

65,000,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

65,000,000 บาท
65,000,000 บาท
65,000,000 บาท
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8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ ากล
8.5.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

36,869,500 บาท

8.5.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
8.5.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
99,809,500 บาท
8.5.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
99,809,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุม่ แปรรูปผ้าฝ้ ายผ้าขาวม้าไทย
สูส่ ากล

งบดาเนิ นงาน
31.4700
24.4700
7.0000

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5.3995
5.3995
-

รวม
36.8695
29.8695
7.0000

8.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กลุ่ม
เชิงปริมาณ : ผู ้ประกอบการได้รบั การพัฒนา
250
250
250
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

36.8695

31.4700

31.4700

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

36.8695
31.4700
5.3995
-

31.4700
31.4700
-

31.4700
31.4700
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ ากล
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 69 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านอื่น ๆ
(1) ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านอื่น ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 435 หน่วย)

36,869,500 บาท
31,470,000
31,470,000
5,399,500
5,399,500
5,399,500
149,500
149,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

44,700 บาท
44,700 บาท
418,800 บาท
418,800 บาท
81,400 บาท
81,400 บาท
1,558,000 บาท
1,558,000 บาท
357,000 บาท
357,000 บาท
2,790,100 บาท
2,790,100 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร
และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพือ่ ให้สมาชิก / ครัวเรือนเป้ าหมาย สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน
ในการสร้างอาชีพและรายได้
3. เพือ่ ให้กองทุนชุมชนสามารถจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชนได้

1,033,761,500 บาท
133,213,500 บาท

8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
664,431,000 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
664,431,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
133.2135
133.2135

รวมทัง้ สิ้น
1. ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
133.2135
133.2135

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายเข้าถึงแหล่งทุน
158,000
158,000
158,000
เชิงปริมาณ : จานวนครัวเรือนทีส่ ามารถแก้ปญั หาหนี้สนิ
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ครัวเรือน

-

-

-

-

ล้านบาท

12,000
( 6,841 )
264.7905

133.2135

133.2135

133.2135

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

264.7905
264.7905
-

133.2135
133.2135
-

133.2135
133.2135
-

133.2135
133.2135
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

157

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
เพือ่ เกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพือ่ การเข้าถึงแหล่งทุน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

133,213,500 บาท
133,213,500 บาท
133,213,500 บาท
133,213,500 บาท
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8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน
412,623,000 บาท
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเทีย่ วของชุมชนให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
เป็ นทีย่ อมรับ โดยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ องค์ความรู ้ และเทคโนโลยี พัฒนาต่อยอดให้เป็ นผลิตภัณฑ์และบริการ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนเพิม่ ขึ้น พัฒนาศักยภาพชุมชนให้มคี วามพร้อมในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
8.6.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.6.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
11,587,300,000 บาท
8.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
11,587,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
412.6230
181.6830
230.9400

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
412.6230
181.6830
230.9400

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ผลิตภัณฑ์
เชิงปริมาณ : จานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
7,600
5,445
5,445
5,445
( 5,205 )
ล้านบาท
9,936.8080
412.6230
412.6230
412.6230
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9,936.8080
412.6230
412.6230
412.6230
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

9,936.8080
-

412.6230
-

412.6230
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

412.6230
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

412,623,000 บาท
412,623,000 บาท
412,623,000 บาท
412,623,000 บาท
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8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผูป้ ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
23,365,000 บาท
ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
8.6.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้าให้มคี ุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการ
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP ให้มคี วามสามารถและทักษะนาสินค้าจาหน่ายในตลาดออนไลน์

8.6.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.6.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
105,718,800 บาท
8.6.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
105,718,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
23.3650
23.3650

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาผู ้ประกอบการชุมชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
23.3650
23.3650

8.6.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย / กลุ่ม
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้ประกอบการได้รบั การพัฒนา
3,800
3,800
3,800
3,800
( 3,800 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
35.6238
23.3650
23.3650
23.3650
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
35.6238
23.3650
23.3650
23.3650
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

35.6238
-

23.3650
-

23.3650
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

23.3650
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผูป้ ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

23,365,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

23,365,000 บาท
23,365,000 บาท
23,365,000 บาท
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8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
464,560,000 บาท
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสูท่ อ้ งถิน่
8.6.4.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างช่องทางการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP กลุม่ อาชีพในชุมชนให้มากขึ้น ส่งเสริมการตลาด
รูปแบบใหม่ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทัวถึ
่ ง โดยความร่วมมือของภาครัฐ
เอกชน และประชาชน
2. สนับสนุนและพัฒนาให้ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการได้เรียนรูท้ กั ษะการบริหารจัดการและการตลาด
3. เพือ่ พัฒนากลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
8.6.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.6.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
2,303,240,000 บาท
8.6.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,303,240,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพือ่ สังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

งบดาเนิ นงาน
464.5600
14.3642
450.1958

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
464.5600
14.3642
450.1958

8.6.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง้
เชิงปริมาณ : จานวนช่องทางการตลาด
77,807
80,145
80,145
80,145
( 50,839 )
จังหวัด
เชิงปริมาณ : กลไกประชารัฐได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
76
76
76
สามารถขับเคลือ่ นงานได้
ร้อยละ
10
10
10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้จากการจาหน่าย
สินค้าชุมชนเพิม่ ขึ้น
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
909.5600
464.5600
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

909.5600
909.5600
-

464.5600
464.5600
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
464.5600

464.5600

-

464.5600
464.5600
-

464.5600
464.5600
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสูท่ อ้ งถิน่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

464,560,000 บาท
464,560,000
464,560,000
450,195,800
14,364,200

บาท
บาท
บาท
บาท

165

8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10,746,200 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
10,746,200 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนากลไกและกระบวนการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบแบบบูรณาการทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
2. เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมถึงส่งเสริม
ให้บคุ ลากรประพฤติตนทัง้ ในหน้าทีก่ ารงานทีร่ บั ผิดชอบและการดาเนินชีวติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
เพือ่ สร้างความเชือ่ มันและศรั
่
ทธาต่อประชาชน
3. เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกรมการพัฒนาชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต คอรัปชันในสั
่ งคม
8.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรมการพัฒนาชุมชน
8.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
32,238,600 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
32,238,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
10.7462
10.7462

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาชุมชนใสสะอาด

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
10.7462
10.7462

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรม
86
86
86
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
ของกรมการพั
รวมทั
ง้ สิ้น ฒนาชุมชน
ล้านบาท
10.7462
10.7462
10.7462
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

10.7462
10.7462
-

10.7462
10.7462
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

10.7462
10.7462
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

10,746,200 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

10,746,200 บาท
10,746,200 บาท
10,746,200 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
6,035,588,000 บาท
- บาท

ปี 2563
6,816,694,000 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ขับเคลือ่ นการจัดการทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐาน
การจัดการ การบริการ ระดับสากล
2. พันธกิจ
1. คุม้ ครองสิทธิดา้ นทีด่ นิ ให้แก่ประชาชนให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. บูรณาการร่วมกันของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกโฉนดทีด่ นิ แก่ประชาชน มีความเป็ น
เอกภาพเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ประเทศ ทัง้ เชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ
3. เป็ นศู นย์ขอ้ มูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติ ทีม่ รี ะบบฐานข้อมูลทีด่ นิ ของประเทศเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ในการพัฒนาประเทศ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมันคง
่
4. ให้บริการด้านการทะเบียนทีด่ นิ ของประเทศไทยทีม่ คี วามทันสมัย บริการออนไลน์ทวทั
ั ่ ง้ ประเทศ
และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทัง้ มีบคุ ลากรด้านทะเบียนทีด่ นิ ของประเทศ ทีม่ ขี ดี ความสามารถ
สูงในระดับสากล

168

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีเอกสารสิทธิในทีด่ นิ มีหมุด
หลักฐานแผนทีท่ ม่ี คี วามถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ
มีมาตรฐานระดับสากล
- ตัวชี้วดั : โฉนดทีด่ นิ ของประชาชนมีหมุดหลักฐาน
แผนทีท่ ม่ี คี วามถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่
- ตัวชี้วดั : รูปแปลงทีด่ นิ สาหรับการรังวัดทีด่ นิ
มีความถูกต้องและมีมาตรฐาน

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

แปลง

347,000

ร้อยละ

100
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในที่ดินและมีความ
มัน่ คงในทรัพย์สนิ (บูรณาการ)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รบั โฉนดทีด่ นิ จาก
การเดินสารวจ ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนทีไ่ ด้รบั การออกโฉนดทีด่ นิ รูส้ กึ
มันคงในการถื
่
อครองโฉนดทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายมี
หลักประกันความมันคงในการถื
่
อครองทีด่ นิ และ
สามารถเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพิม่ ขึ้น

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
6,035.5880
6,816.6940
7,790.2676
6,453.3949
6,075.0319
6,035.5880
6,816.6940
7,790.2676
6,453.3949
6,075.0319
-

ร้อยละ

80

80

80

-

-

ร้อยละ

-

80

80

-

-

ร้อยละ

80

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
2. หน่ วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี (บูรณาการ)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : หน่วยงานภายในกรมทีด่ นิ
ร้อยละ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กรมทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

54.7099
-

51.0343
-

51.0343
-

-

90

90

90

-

ร้อยละ

80

80

80

80

-

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. หน่ วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั บริการ
ราย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชือ่ มันต่
่ อ
ร้อยละ
งานบริการของกรมทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

2.0116
-

2.0116
-

2.0116
-

2.0116
-

7,590,000
80

7,690,000
80

7,770,000
80

7,850,000
80

7,930,000
80

851.7248
-

800.7961
-

749.0225
-

783.2364
-

812.7498
-

-

6,000,000

8,000,000

-

-

80

80

80

80

80

-

80

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลีย่ การดาเนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กรมทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
4. หน่ วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี (ยุทธศาสตร์)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีใ่ ช้บริการ
ราย
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จในการ
ร้อยละ
ปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จานวนประชาชนมีความ
ร้อยละ
พึงพอใจต่องานบริการของกรมทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

-

-

-
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ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของงานที่
ระดับ
สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการและ
การบริการประชาชน

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
5
5
5
5

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
5. ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการได้รบั สิทธิการถือครอง
ที่ดิน (ยุทธศาสตร์)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผูไ้ ด้รบั การจัดทีด่ นิ ตาม
ราย
นโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนครัวเรือนทีย่ ากจนได้รบั ครัวเรือน
การจัดทีด่ นิ เพือ่ เข้าทาประโยชน์และอยูอ่ าศัย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีความมันคงในการ
่
ร้อยละ
ถือครองและใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนทีไ่ ด้รบั
ร้อยละ
การจัดทีด่ นิ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ ไม่นอ้ ยกว่า

344.2021
-

1,135.9784
-

1,550.7017
-

526.2600
-

-

11,000

11,000

11,000

11,000

-

2,000

2,300

2,800

2,800

-

80

80

80

80

-

80

80

80

80

-

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
6. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในที่ดินและมีความ
มัน่ คงในทรัพย์สนิ (ยุทธศาสตร์)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนสานักงานทีด่ นิ ทีร่ งั วัด สานักงาน/
โดยวิธแี ผนทีช่ นั้ หนึ่งด้วยระบบดาวเทียม
จังหวัด
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โฉนดทีด่ นิ ของประชาชนมี
ร้อยละ
หมุดหลักฐานแผนทีท่ ม่ี คี วามถูกต้องตามหลักวิชาการ
แผนที่

135.7818
-

99.3036
-

152.4413
-

158.6182
-

30/5

51/8

206/28

-

-

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในที่ดินและที่ดิน
ของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ทีด่ นิ ของรัฐมีแนวเขตทีช่ ดั เจน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ประชาชนทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธิ์ใน
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนารูปแปลงทีด่ นิ ให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

263.9049
-

247.4385
-

572.0841
-

7.4998
-

7.9485
-

แปลง
ร้อยละ

30,000
80

25,000
80

30,000
80

30,000
80

30,000
80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนมีความเชือ่ มันในมาตรฐาน
่
ความถูกต้องของโฉนดทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

-

80

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชือ่ มันใน
่
มาตรฐานความถูกต้องของโฉนดทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วดั
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- ตัวชี้วดั เชิงเวลา : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
255.5887
229.4313
214.3503
214.3503
214.3503
-

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ล้านบาท
ล้านบาท

4,127.6642
-

4,250.7002
-

4,498.6218
-

4,761.4186
-

5,039.9833
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

172

5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

4,250,700,200 บาท
2,512,947,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

229,431,300
800,796,100
99,303,600
247,438,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1,135,978,400 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

53,045,900 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

51,034,300 บาท
2,011,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทีด่ นิ ระยะที่ 2
2. โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
รายการ
2
1

ปี 2563
698.7541
673.0721

ปี งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
1,017.4617
914.7337
-

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
ปี 2566- จบ งบประมาณ
-

1

25.6820

102.7280

-

-

-

2

698.7541

1,017.4617

-

-

-

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 673,072,100 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 25,682,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
รูปแปลงทีด่ นิ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ผลผลิตที่ 2 : ทีด่ นิ ของรัฐทีไ่ ด้รบั การบริหาร
จัดการ
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด
ทีด่ นิ ทีบ่ ริการให้แก่ประชาชน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจ
ไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสานักงานทีด่ นิ
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาข้อมูลทีด่ นิ เพือ่
การจัดทีด่ นิ ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.)

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
4,132.0262
1,193.7811
4,132.0262
118.6740
214.3503
-

187.2269

-

27.1234

-

748.6598

-

746.1414

-

2.5184

-

50.0286
1.9500

โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน คทช.
จังหวัดในการจัดทีด่ นิ ทากินให้ชมุ ชนตาม
นโยบายรัฐบาล

-

19.4620

โครงการที่ 3 : โครงการทีด่ นิ ของรัฐทีจ่ ดั
ให้แก่ประชาชนทีย่ ากจน
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง
ยังยื
่ น อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาฐานข้อมูลแนว
เขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน
1: 4,000

-

28.6166

-

9.0225

-

1.5000

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ทีด่ นิ และแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ให้เป็ นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน

-

1.5300

โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การรังวัดทีด่ นิ ด้วยระบบดาวเทียม

-

5.9925

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,490.8867
15.0810
15.0810

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
6,816.6940
4,250.7002
229.4313

-

-

202.3079

-

-

27.1234

52.1363

-

-

800.7961

52.1363

-

-

798.2777

-

-

2.5184

-

-

99.3036
1.9500

-

-

19.4620

49.2750

-

-

77.8916

238.4160

-

-

247.4385

-

-

-

1.5000

-

-

-

1.5300

-

-

244.4085

-

49.2750
-

-

238.4160
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
6. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทีด่ นิ ระยะที่ 2
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งรูปแปลงทีด่ นิ
ด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
(LandsMaps)
7. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมันคง
่
มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และป้ องกันปราบปรามการทุจริต
กรมทีด่ นิ

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,135.9784
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1,135.9784

-

-

673.0721

-

-

673.0721

-

-

412.9063

-

-

412.9063

-

-

50.0000

-

-

50.0000

-

51.0343

-

-

-

51.0343

-

51.0343

-

-

-

51.0343

-

2.0116

-

-

-

2.0116

-

2.0116

-

-

-

2.0116

175

8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,250,700,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
4,127.6642

ปี 2563
4,250.7002

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
4,498.6218
4,761.4186
5,039.9833

4,127.6642
4,016.6499
111.0143
-

4,250.7002
4,132.0262
118.6740
-

4,498.6218
4,379.9478
118.6740
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

4,761.4186
4,642.7446
118.6740
-

5,039.9833
4,921.3093
118.6740
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าจ้างชัว่ คราว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

4,250,700,200 บาท
4,132,026,200
4,019,273,100
3,814,444,600
204,828,500
6,360,000
106,393,100
118,674,000
118,674,000
112,972,800
811,800
1,776,000
2,863,300
250,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
229,431,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ได้รบั การพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
202,307,900 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ เดินสารวจรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ตามมาตรา 58 มาตรา 58 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ ให้แก่ประชาชนทีย่ งั ไม่มเี อกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ และการสอบเขตทีด่ นิ ทัง้ ตาบล ตามมาตรา
69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาระบบการรังวัดและทาแผนทีใ่ ห้เป็ นมาตราฐานเดียวกัน
โดยนาเทคโนโลยีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้
- เพือ่ ให้โฉนดทีด่ นิ เป็ นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือของบุคคลโดยทัวไป
่ และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตทีด่ นิ
เป็ นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตทีด่ นิ ของราษฎร โดยนาเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม
โดยการหาค่าพิกดั ตาแหน่งทีด่ นิ บนหลักเขตทีด่ นิ มาในการปฏิบตั งิ านโครงการฯ เพือ่ สร้างระบบแผนที่
และการรังวัดรูปแปลงทีด่ นิ ให้เป็ นมาตรฐานสากล
- เพือ่ จัดทาและให้บริการระวางแผนทีส่ าหรับการออกโฉนดทีด่ นิ โดยการสร้างและให้บริการระวางแผนที่
สาหรับการออกโฉนดทีด่ นิ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เดินสารวจรังวัดรูปแปลงโฉนดทีด่ นิ และออกโฉนดทีด่ นิ ให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
2. จัดทาและให้บริการระวางแผนทีส่ าหรับการออกโฉนดทีด่ นิ

งบดาเนิ นงาน
187.2269
149.2771
37.9498

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.0810
12.3050
2.7760

-

-

รวม
202.3079
161.5821
40.7258
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8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ประชาชนทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธ์ในทีด่ นิ
80
80
80
80
80
(-)
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนารูปแปลงทีด่ นิ ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจกับความเชือ่ มัน่
ในมาตรฐานความถูกต้องของโฉนดทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

80

80

80

80

ล้านบาท

80
(-)
215.2269

202.3079

187.2269

187.2269

187.2269

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

215.2269
215.2269
-

202.3079
187.2269
15.0810
-

187.2269
187.2269
-

187.2269
187.2269
-

187.2269
187.2269
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ได้รบั การพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดาเนินการตามโครงการ (ค่าใช้จ่ายของทีท่ าการศูนย์ ฯ
/ค่าแจกโฉนด)
(7) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอื่นๆ (ค่าบารุงรักษาเครื่องอัดย่อ ขยายล้างภาพสี
ดิจทิ ลั /ค่าบารุงรักษาระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์)
(8) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(9) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทาแผนทีฐ่ าน
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11) วัสดุสานักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(18) วัสดุสารวจ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 คัน

202,307,900 บาท
187,226,900
187,226,900
1,672,200
70,256,600
3,047,700
5,249,700
2,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,521,200 บาท
2,604,900
313,500
121,400
67,363,500
3,095,400
3,980,200
15,089,900
846,600
4,234,300
3,364,600
896,100
929,100
15,081,000
15,081,000
15,081,000
2,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,200,000 บาท
12,881,000 บาท
6,441,000 บาท

6,440,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รบั การบริหารจัดการ
27,123,400 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ จัดทาฐานข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ของรัฐให้อยูใ่ นระบบดิจทิ ลั รองรับการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศ
และสามารถบริการข้อมูลแผนทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว เชือ่ มต่อกับระบบของหน่วยงานต่างๆ ตามมาตรฐาน
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานระวางแผนทีแ่ ละแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ในทีด่ นิ ของรัฐ (กมร.)
- เพือ่ ให้ทด่ี นิ ของรัฐมีแนวเขตทีช่ ดั เจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกีย่ วกับแนวเขตทีด่ นิ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. นาเข้าข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ของรัฐระบบดิจทิ ลั
2. รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวงและควบคุม
คุม้ ครองทีด่ นิ ของรัฐ

งบดาเนิ นงาน
27.1234
8.0718
19.0516

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
27.1234
8.0718
19.0516

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แปลง
เชิงปริมาณ : จานวนทีด่ นิ ของรัฐมีแนวเขตทีช่ ดั เจน
30,000
25,000
30,000
30,000
30,000
( 31,046 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : แนวเขตทีด่ นิ ของรัฐมีความถูกต้อง
80
80
80
80
80
ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนาไปใช้ในการใช้ประโยชน์ได้
(-)
อย่างเหมาะสมไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

40.3618

27.1234

27.1234

27.1234

27.1234

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

40.3618
40.3618
-

27.1234
27.1234
-

27.1234
27.1234
-

27.1234
27.1234
-

27.1234
27.1234
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รบั การบริหารจัดการ

27,123,400 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(9) ค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
(11) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์สานักงาน
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ
(13) วัสดุสานักงาน
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

27,123,400
27,123,400
127,000
753,500
8,369,900
475,000
301,200
457,600
23,000
15,000
1,500,000
48,000
53,000
10,685,100
831,000
2,427,000
1,057,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
800,796,100 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
798,277,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนทีด่ นิ
- เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็ นธรรม และพัฒนาระบบ
งานบริการ ในสานักงานทีด่ นิ ให้เป็ นมาตรฐาน
8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
746.1414
47.2032
579.2838
119.6544

รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนทีด่ นิ
2. บริการด้านทะเบียนทีด่ นิ ในสานักงานทีด่ นิ
3. บริการด้านรังวัดทีด่ นิ ในสานักงานทีด่ นิ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
52.1363
22.0074
30.1289
-

รวม
798.2777
69.2106
609.4127
119.6544

8.3.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านราย
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั การบริการ
7.59
7.68
7.76
7.84
7.93
( 9.86 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชือ่ มันต่
่ องานบริการของ
80
80
80
80
80
กรมทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
849.2064
798.2777
745.1029
779.3168
812.7498
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
849.2064
798.2777
745.1029
779.3168
812.7498
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

808.2430
40.9634
-

746.1414
52.1363
-

745.1029
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

779.3168
-

812.7498
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(5) ค่าตอบแทนผูป้ กครองท้องที่
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(10) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(13) ค่าบารุงสถานทีส่ อบ
(14) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้ า
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ
(16) ค่าบริการขนเงินของธนาคารกรุงไทย
(17) ค่าทานา้ เย็นสาหรับระบบปรับอากาศ
(18) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
(19) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(20) วัสดุสานักงาน
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(22) วัสดุก่อสร้าง
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว
(24) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(28) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(29) วัสดุสารวจ
(30) วัสดุเพือ่ การจัดเก็บสารบบ
(31) วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า

798,277,700 บาท
746,141,400
534,608,400
9,011,000
206,400
13,026,500
2,364,000
2,695,000
14,994,400
4,487,200
7,696,200
9,131,100
12,871,200
4,960,900
600,000
500,000
6,628,400
230,633,400
4,821,000
3,000,000
80,982,100
1,120,600
58,977,500
17,191,700
12,000,000
100,000
438,000
207,300
18,164,500
1,918,000
732,000
4,550,000
10,000,000
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์สารวจ
(1) ครุภณั ฑ์สารวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า
10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

211,533,000
99,731,000
10,887,300
17,644,900
6,433,800
76,836,000
52,136,300
52,136,300
30,128,900
29,502,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26,926,000 บาท

2,576,000 บาท
288,900 บาท
288,900 บาท
338,000 บาท
338,000 บาท
22,007,400 บาท
22,007,400 บาท
22,007,400 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสานักงานที่ดิน
2,518,400 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นการเร่งรัดงานรังวัดของสานักงานทีด่ นิ จังหวัดและสาขา ทีม่ ปี ริมาณงานเกิดและยังไม่ถงึ วันรังวัด
เป็ นจานวนมากให้สามารถนัดรังวัดได้รวดเร็วขึ้น
- เพือ่ แก้ไขปัญหางานค้างในมือช่างรังวัดให้ได้รบั การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพือ่ เป็ นการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู ้ขอรังวัดเพิม่ มากขึ้น
8.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดและสาขา
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
16,559,900 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
16,559,900 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
2.5184
2.5184

รวมทัง้ สิ้น
1. เร่งรัดงานรังวัดของสานักงานทีด่ นิ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
2.5184
2.5184

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
5,200
5,200
5,200
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนผู ้ขอรังวัดได้รบั การรังวัด
15,700
ในสานักงานทีด่ นิ เร็วขึ้น
( 14,814 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู ้ขอรังวัดทีไ่ ด้รบั การรังวัดตาม
80
80
80
80
โครงการมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
6.2023
2.5184
3.9196
3.9196
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
6.2023
2.5184
3.9196
3.9196
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

6.2023
-

2.5184
-

3.9196
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

3.9196
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัด
ของสานักงานที่ดิน

2,518,400 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

2,518,400 บาท
2,518,400 บาท
2,518,400 บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
99,303,600 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบาย
1,950,000 บาท
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ รวบรวมข้อมูลและจัดทาข้อมูลทีด่ นิ สาหรับใช้ในการตรวจสอบ การครอบครองการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ของราษฎรในพื้นทีจ่ ดั ทีด่ นิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ
- เพือ่ ประมวลผลข้อมูลการสารวจการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ สาหรับใช้ในการบริหารจัดการการจัดทีด่ นิ
- เพือ่ จัดทาฐานข้อมูลการจัดทีด่ นิ ทากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ
8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีด่ าเนินการในโครงการจัดทีด่ นิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
9,750,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
9,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทาข้อมูลทีด่ นิ เพือ่ การจัดทีด่ นิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.)

งบดาเนิ นงาน
1.9500
1.9500

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1.9500
1.9500
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8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จานวนหน่วยงานทีน่ าข้อมูลผู ้ครอบครอง
15
15
15
15
ทาประโยชน์ทด่ี นิ ทีจ่ ะได้รบั การจัดทีด่ นิ ตามนโยบาย
(-)
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติทไ่ี ด้จดั เก็บลงใน
ฐานข้อมูลระบบภูมสิ ารสนเทศหรือนาระวางแผนทีท่ ่ี
จัดทาขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานได้รบั ข้อมูลผู ้ครอบครองทา
ประโยชน์ทด่ี นิ ทีจ่ ะได้รบั การจัดทีด่ นิ ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติทม่ี คี วามครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

90
(-)

90

90

90

-

ล้านบาท

3.9000

1.9500

1.9500

1.9500

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.9000
3.9000
-

1.9500
1.9500
-

1.9500
1.9500
-

1.9500
1.9500
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดทาข้อมูลที่ดินเพือ่ การจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

1,950,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ น คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินทากินให้ชมุ ชน
19,462,000 บาท
ตามนโยบายรัฐบาล
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดาเนินการด้านการจัดทีด่ นิ ทากินและทีอ่ ยูอ่ าศัยในลักษณะแปลงรวม
โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐเป็ นกลุม่ หรือชุมชนตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไข
คทช.กาหนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอืน่ ทีเ่ หมาะสม
8.4.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ดาเนินการในทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
ตามทีค่ ณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ นิ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
ส่งมอบ
8.4.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
113,141,200 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
113,141,200 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดทีด่ นิ ทากินให้ชมุ ชนตามนโยบาย
รัฐบาล

งบดาเนิ นงาน
19.4620
19.4620

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
19.4620
19.4620

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
16,000
16,000
16,000
เชิงปริมาณ : จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเข้าใช้
54,384
ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ
( 17,242 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : จังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดทีด่ นิ
(-)
ทากินให้ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาลมาเป็ นแนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

54.7552

19.4620

19.4620

19.4620

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

54.7552
54.7552
-

19.4620
19.4620
-

19.4620
19.4620
-

19.4620
19.4620
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ น คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล

19,462,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงประชาชนในพื้นที่
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

19,462,000
19,462,000
3,389,000
946,800
311,900
728,400
9,260,100
1,467,800
3,358,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน
77,891,600 บาท
8.4.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นทีด่ นิ ของรัฐได้รบั การจัดระเบียบการถือครองทีด่ นิ
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐและข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน
- เพือ่ จัดทีด่ นิ ให้แก่ประชาชนทีย่ ากจนและไม่มที ด่ี นิ ทากินและทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือมีนอ้ ยแต่ไม่เพียงพอต่อการทากิน
ให้มที ด่ี นิ ทากินและทีอ่ ยูอ่ าศัยตามสมควรแก่อตั ภาพ
- เพือ่ แก้ไขปัญหาความมันคงปั
่ ญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีช่ ายแดนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
รัฐบาลและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
- เพือ่ เพิม่ ผลผลิตรายได้และยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ตามความเหมาะสม
กับสภาพท้องถิน่
- เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนบริเวณชายแดนในการเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติดและการลักลอบ
ทาสิง่ ผิดกฎหมาย
8.4.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ ป้ าหมายทีก่ าหนด
8.4.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
529,117,900 บาท
8.4.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
529,117,900 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทีด่ นิ ทากินและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนทีย่ ากจน
2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน

งบดาเนิ นงาน
28.6166
15.8569
12.7597

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
49.2750
16.5457
32.7293
-

รวม
77.8916
32.4026
45.4890
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8.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
2,300
2,800
2,800
เชิงปริมาณ : จานวนครัวเรือนทีย่ ากจนทีไ่ ด้รบั การ
5,500
( 7,020 )
จัดทีด่ นิ เพือ่ เข้าทาประโยชน์และอยูอ่ าศัย
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การจัดทีด่ นิ
80
80
80
80
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
182.9908
77.8916
131.0293
137.2062
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
182.9908
77.8916
131.0293
137.2062
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

62.4090
120.5818
-

28.6166
49.2750
-

40.0529
90.9764
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

42.3821
94.8241
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าขนย้ายและเคลือ่ นย้ายเครื่องจักรกล
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ตาบลทับทัน อาเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ตาบลโคกม้า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

77,891,600 บาท
28,616,600
28,616,600
320,000
100,000
15,381,600
1,162,000
235,000
36,000
600,000
6,589,300
305,200
155,000
330,500
3,402,000
49,275,000
49,275,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

46,275,000 บาท
46,275,000 บาท
22,863,800 บาท

11,112,500 บาท
12,298,700 บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทาลาย
247,438,500 บาท
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
1,500,000 บาท
มาตราส่วน 1: 4,000
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ เพือ่ ป้ องกัน คุม้ ครอง รวมถึงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทางสาธารณะ
8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
15,861,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
15,861,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4,000

งบดาเนิ นงาน
1.5000
1.5000

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1.5000
1.5000
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8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จานวนหน่วยงานทีน่ าเข้าข้อมูลแนวเขตทาง
10
10
10
10
10
(-)
สาธารณประโยชน์ ทีไ่ ด้รบั การจัดทาเป็ นฐานข้อมูลไปใช้
ในการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ มีความครบถ้วนและถูกต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

80
(-)

80

80

80

80

ล้านบาท

9.8610

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

9.8610
3.6000
6.2610
-

1.5000
1.5000
-

1.5000
1.5000
-

1.5000
1.5000
-

1.5000
1.5000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

197

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1: 4,000

1,500,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000
1,500,000
114,000
1,386,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็ นระบบ
1,530,000 บาท
มาตรฐานเดียวกัน
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
- รวบรวมและจัดทาข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ่ นระบบมาตรฐานอืน่ มาเป็ นมาตรฐานสากลในระบบพิกดั ฉาก
ยู ที เอ็ม เพิม่ คุณภาพความถูกต้องของมาตรฐานข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ เพือ่ ให้การบริหารจัดการทีด่ นิ
มีความน่าเชือ่ ถือ และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนได้รบั การบริการทีด่ ี รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
8.5.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น
8.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
29,999,000 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
29,999,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาฐานข้อมูลทีด่ นิ และแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ให้เป็ นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน

งบดาเนิ นงาน
1.5300
1.5300

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1.5300
1.5300

199

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระวาง
เชิงปริมาณ : จานวนข้อมูลระวางแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ
300
256
1,000
1,000
2,144
( 315 )
มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อมูลระวางแผนทีร่ ูปแปลงที่
100
100
100
100
100
มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
3.5724
1.5300
5.9998
5.9998
12.8970
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3.5724
1.5300
5.9998
5.9998
12.8970
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.5724
-

1.5300
-

5.9998
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5.9998
-

12.8970
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็ น
ระบบมาตรฐานเดียวกัน

1,530,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,530,000
1,530,000
290,000
1,240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้รูปแปลงแผนทีแ่ ปลงทีด่ นิ เป็ นมาตรฐานสากลเป็ นระบบพิกดั เชือ่ มโยงระบบเดียวกันทัวประเทศ
่
และนางานรังวัด
ไปใช้ป่ดรัาเนิ
บปรุนงการ
ข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ให้มคี วามถูกต้องตรงตามหลักวิชาการแผนทีแ่ ละเป็ นสากล
8.5.3.2 สถานที

244,408,500 บาท

กรมทีด่ นิ (ส่วนกลาง) และสานักงานทีด่ นิ ทัวประเทศ
่
8.5.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
808,992,800 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
808,992,800 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
5.9925
5.9925

รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการรังวัดทีด่ นิ ด้วยระบบดาวเทียม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
238.4160
238.4160
-

รวม
244.4085
244.4085

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
สานักงาน/
51/8
206/28
เชิงปริมาณ : จานวนสานักงานทีด่ นิ ทีร่ งั วัดโดยวิธแี ผนที่
จังหวัด
(-)
ชัน้ หนึ่งด้วยระบบดาวเทียม
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โฉนดทีด่ นิ ของประชาชนมีหมุดหลักฐาน
100
100
แผนทีท่ ม่ี คี วามถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
244.4085
564.5843
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
244.4085
564.5843
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

5.9925
238.4160
-

46.1243
518.4600
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าบารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลือ่ นที่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สารวจ
(1) ครุภณั ฑ์สารวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)

244,408,500 บาท
5,992,500
5,992,500
3,264,000
2,728,500
238,416,000
238,416,000
238,416,000
238,416,000
238,416,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
1,135,978,400 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2
673,072,100 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มันในการถื
่
อครองกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์อน่ื ๆ รวมทัง้ ได้รบั
บริการด้านการจดทะเบียนทีด่ นิ และการรังวัดทาแผนทีท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหาร
กิจการภาครัฐทีด่ ี ตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
- เพือ่ จัดให้มฐี านข้อมูลทีด่ นิ แห่งชาติทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เป็ นศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมสิ ารสนเทศ
(Land Parcel-Based Geoinformation) ทีช่ ่วยให้รฐั สามารถสนองความต้องการด้านข้อมูลทีด่ นิ ของรัฐ
และเอกชนได้ทนั ความต้องการ
- จัดให้มฐี านข้อมูลการถือครองทีด่ นิ ในภาพรวมทีเ่ ป็ นศูนย์กลางสาหรับสนับสนุนการกาหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจความมันคงและสั
่
งคมการปกครองส่วนท้องถิน่ การเกษตร การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ การกระจาย
การถือครองทีด่ นิ การจัดทาสาธารณู ปโภคพื้นฐานการกาหนดผังเมืองและสิง่ แวดล้อม และงานด้านอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ รัฐและเอกชน
- ลดความเสีย่ งในการดาเนินงานของสานักงานทีด่ นิ ทาให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว
โดยจัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีด่ นิ และฐานข้อมูลการถือครองทีด่ นิ ในระดับภาค รองรับการดาเนินงาน
ในสานักงานทีด่ นิ ตามพื้นทีค่ วามรับผิดชอบของภาคนัน้ ๆ และมีการเชือ่ มโยงมายังศูนย์ข ้อมูลกลาง ตลอดจน
มีฐานข้อมูลของแต่ละสานักงานเพือ่ ให้ใช้งานได้ทนั ทีกรณี ฉุกเฉิน
- สนับสนุนการทาแผนทีแ่ ละพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนทีท่ ด่ี นิ ให้สามารถใช้งานเชิงบริหารได้แบบเอนกประสงค์
(Multipurpose Cadastral Mapping)รองรับการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การบริการข้อมูลทีด่ นิ
และแผนทีใ่ ห้กบั หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักงานทีด่ นิ 386 แห่ง
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
2,765,911,100 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,765,911,100 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การขยายระบบสารสนเทศทีด่ นิ เพือ่ การบริการ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
673.0721
673.0721
-

รวม
673.0721
673.0721
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8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
6,000,000
8,000,000
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีใ่ ช้บริการด้วยระบบ
2,000,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ
80
80
80
ของกรมทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1,178.1053
673.0721
914.7337
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,178.1053
673.0721
914.7337
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,178.1053
-

673.0721
-

914.7337
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบสารสนเทศทีด่ นิ เพือ่ การบริการ (ระยะที่ 2) แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

673,072,100 บาท
673,072,100
673,072,100
673,072,100
673,072,100

บาท
บาท
บาท
บาท

673,072,100 บาท
2,765,911,100
561,002,600
617,102,700
673,072,100
914,733,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
412,906,300 บาท
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ ในการให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว
และพัฒนาระบบงานบริการสานักงานทีด่ นิ
- ประชาชนมีความพึงพอใจและเชือ่ มันต่
่ องานบริการของกรมทีด่ นิ
8.6.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอาเภอ
8.6.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
1,240,981,200 บาท
8.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,240,981,200 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนทีด่ นิ
2. ปรับปรุงมาตรฐานสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ บริการประชาชน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พื้นที่ 5 จังหวัด ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2553 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ
สงขลา)
4. สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

งบดาเนิ นงาน
-

-

งบลงทุน
412.9063
10.1705
38.9587
3.2145

360.5626

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

-

-

รวม
412.9063
10.1705
38.9587
3.2145

360.5626
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8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน
80
80
80
80
80
(-)
ทีก่ าหนด ไม่นอ้ ยกว่า
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของงานทีส่ นับสนุน
5
5
5
5
5
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการ
(-)
ประชาชน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

725.3469

412.9063

102.7280

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

725.3469
118.9310
606.4159
-

412.9063
412.9063
-

102.7280
102.7280
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 1,395 หน่วย)
(2) เครื่องยิงเพลทอัตโนมัติ CTP แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย)
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100 ชุด
(1.2) กล้องวงจรปิ ดพร้อมอุปกรณ์สาหรับสานักงานทีด่ นิ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 ชุด
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)
(1.1) ชุดระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย WEB Conference
สาหรับห้องประชุมส่วนกลาง แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(1.2) ชุดระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย WEB Conference
สาหรับห้องประชุมสานักงานทีด่ นิ จังหวัด แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10 ชุด
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์สารวจ
(1) ครุภณั ฑ์สารวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า
10 ล้านบาท รวม 103 รายการ (รวม 103 หน่วย)

412,906,300 บาท
412,906,300
412,906,300
92,193,100
34,827,500

บาท
บาท
บาท
บาท

24,691,500 บาท
5,136,000 บาท
5,000,000 บาท
8,856,000 บาท
8,856,000 บาท
6,230,000 บาท
2,626,000 บาท
3,509,600 บาท
3,509,600 บาท

995,100 บาท

2,514,500 บาท
45,000,000 บาท
45,000,000 บาท
320,713,200 บาท
274,143,100 บาท
87,469,100 บาท
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(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสานักงานทีด่ นิ อาคาร คสล. ขนาดกลาง
พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าเป็ น ตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

38,661,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสานักงานทีด่ นิ อาคาร คสล. ขนาดกลาง
พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าเป็ น ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

39,407,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสานักงานทีด่ นิ อาคาร คสล. ขนาดพิเศษ
พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าเป็ น ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
1 แห่ง

43,724,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการสานักงานทีด่ นิ อาคาร คสล. ขนาดกลาง
พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าเป็ น ตาบลสินปุน อาเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

39,200,000 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารฝึ กอบรมและอาคารทีพ่ กั พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าเป็ น
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมทีด่ นิ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า
10 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 66 หน่วย)

25,682,000 บาท
128,410,000 บาท
25,682,000 บาท
102,728,000 บาท
46,570,100 บาท
46,570,100 บาท
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8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตาแหน่ งรูปแปลงที่ดิน
50,000,000 บาท
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ ต (LandsMaps)
8.6.3.1 วัตถุประสงค์
- กรมทีด่ นิ มีนวัตกรรมภาครัฐ เพือ่ สนับสนุนการยกระดับการให้บริการและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตามรายงาน Ease of Doing Business รองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย Thailand 4.0
- กรมทีด่ นิ มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพพร้อมทัง้ พัฒนาระบบงานการให้บริการประชาชนค้นหา
ตาแหน่งรูปแปลงทีด่ นิ ด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนผู ้ใช้บริการสอบถามข้อมูลตาแหน่งทีต่ งั้ ของแปลงทีด่ นิ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้รบั ความพึงพอใจต่อการบริการ
ของกรมทีด่ นิ
8.6.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรังวัดและทาแผนที่ กรมทีด่ นิ
8.6.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
62,000,000 บาท
8.6.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
62,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งรูปแปลงทีด่ นิ ด้วย
ระบบภูมสิ ารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
50.0000
50.0000
-

รวม
50.0000
50.0000
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8.6.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านแปลง
33
33
33
เชิงปริมาณ : จานวนข้อมูลรูปแปลงทีด่ นิ ทีใ่ ห้บริการ
(-)
ไม่นอ้ ยกว่า
ช่องทาง
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงการให้บริการ
4
4
4
ข้อมูลรูปแปลงทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจในการมี
80
80
80
ช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
50.0000
12.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
50.0000
12.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

50.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

12.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตาแหน่ ง
รู ปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ ต (LandsMaps)

50,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

(1) ระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งรูปแปลงทีด่ นิ ด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
51,034,300 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
51,034,300 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เดินสารวจออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรในพื้นทีบ่ ริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ได้แก่
ทีด่ นิ ทีม่ หี ลักฐาน ส.ค. 1 (ซึง่ ยืน่ คาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ไว้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
ใบจอง, น.ค.3, กสน.5, หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก., น.ส.3ข.) และทีด่ นิ ทีไ่ ม่มหี ลักฐาน
ทีอ่ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ทส่ี ามารถออกโฉนดทีด่ นิ ได้ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
- เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ รวมทัง้ ลดปัญหาข้อพิพาท
ในเรื่องแนวเขตทีด่ นิ ทัง้ ระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ อันจะทาให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคม
- เพือ่ ให้ประชาชนมีโฉนดทีด่ นิ ซึง่ เป็ นเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ทีม่ แี นวเขตทีช่ ดั เจน ได้รบั การยอมรับและเชือ่ ถือ
เป็ นหลักประกันความมันคงในกรรมสิ
่
ทธิ์และการถือครองทีด่ นิ
8.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ ป้ าหมาย 3 จังหวัด 9 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
อาเภอบาเจาะ อาเภอยีง่ อ อาเภอสุไหงปาดี อาเภอรือเสาะ อาเภอระแงะ อาเภอเจาะไอร้อง อาเภอสุคริ นิ
จังหวัดนราธิวาส
8.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
214,768,000 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
214,768,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เดินสารวจออกโฉนดทีด่ นิ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงในพื
่
้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

งบดาเนิ นงาน
51.0343
51.0343

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
51.0343
51.0343
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8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ประชาชนทีไ่ ด้รบั โฉนดทีด่ นิ จากการเดิน
80
80
80
สารวจ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ร้อยละ
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนทีไ่ ด้รบั การออกโฉนดทีด่ นิ
(-)
มีความพึงพอใจในการให้ความเสมอภาคและรู ส้ กึ มันคง
่
ในการถือครองโฉนดทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

112.6994

51.0343

51.0343

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

112.6994
112.6994
-

51.0343
51.0343
-

51.0343
51.0343
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

215

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(5) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดาเนินการตามโครงการ (ค่าใช้จ่ายของทีท่ าการศูนย์ ฯ
/ค่าแจกโฉนด)
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

51,034,300 บาท
51,034,300
51,034,300
310,500
17,810,900
432,000
720,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

378,000
29,808,900
132,000
1,074,000
368,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2,011,600 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้ องกันปราบปรามการทุจริต
2,011,600 บาท
กรมที่ดิน
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู เ้ พือ่ ให้บคุ ลากรกรมทีด่ นิ ตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและผลของการทุจริต เพือ่ สร้างกลไกป้ องกันการทุจริต และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน
- ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมให้บคุ ลากรกรมทีด่ นิ มีความละอายใจในการกระทาทุจริต และไม่ยอมให้ผู ้อืน่
กระทาทุจริต เห็นความสาคัญของการกระทาเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพือ่ สร้าง
สังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
- เสริมสร้างบุคลากรกรมทีด่ นิ ในแต่ละจังหวัดทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์เพือ่ สังคมร่วมกัน สร้างความรัก
ความสามัคคีในหมูค่ ณะ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในการแจ้งข้อมูลการทุจริต นาไปสูก่ ารป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบตั งิ านหรือเสนอข้อคิดเห็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
8.8.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ส่วนกลางและสานักงานทีด่ นิ จังหวัดทัวประเทศ
่
8.8.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
6,034,800 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
6,034,800 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกรมทีด่ นิ ในการต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกจิตสานึกสูก่ ารเป็ นข้าราชการทีด่ ี

งบดาเนิ นงาน
2.0116
2.0116

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
2.0116
2.0116
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8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรผู ้เข้าร่วมโครงการแต่ละ
10
10
10
จังหวัด ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : จานวนบุคลากรผู ้เข้าร่วมโครงการผ่าน
80
80
80
เกณฑ์การทดสอบ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
2.0116
2.0116
2.0116
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2.0116
2.0116
2.0116
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2.0116
-

2.0116
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2.0116
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้ องกันปราบปราม
การทุจริตกรมที่ดิน

2,011,600 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

2,011,600 บาท
2,011,600 บาท
2,011,600 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
7,426,476,400 บาท
1,450,977 บาท

ปี 2563
8,178,431,400 บาท
1,058,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชัน้ นาด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในระดับสากล เพือ่ ประเทศไทย
ปลอดภัยอย่างยังยื
่ น
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศไทยและดาเนินการ
จัดการสาธารณภัย ทัง้ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มมี าตรฐานสากล
2. บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่าย ให้มคี วามพร้อมและเพียงพอในการป้ องกัน
และลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ด้ า้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรูด้ า้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เพือ่ สร้างการรับรู แ้ ละตระหนักให้แก่ทกุ ภาคส่วน
6. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผูป้ ระสบภัย พัฒนาระบบ
การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในเบื้องต้นให้ทวถึ
ั ่ งและเป็ นธรรม
7. ฟื้ นฟูบูรณะพื้นทีป่ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
และพัฒนาให้ดขี ้นึ กว่าเดิม
8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับลับสู่สภาพปกติโดยเร็วและพัฒนาให้ดขี ้นึ กว่าเดิม
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีระบบการเตรียมพร้อม
ด้านการจัดการสาธารณภัยและมีการบูรณาการระบบ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินทีม่ เี อกภาพรองรับสถานการณ์
ภัยทุกรูปแบบ รวมถึงระบบและมาตรการในการช่วยเหลือ
ผู ป้ ระสบภัย
- ตัวชี้วดั : การเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นทีเ่ สีย่ งภัย
มีความแม่นยา (เฉพาะภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่
อุทกภัย วาตภัย นา้ ป่ าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
และสึนามิ ภายใน 24 ชัว่ โมง) ร้อยละ 75
- ตัวชี้วดั : ผูป้ ระสบภัยได้รบั ความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วตามเวลามาตรฐานภายใน 72 ชัว่ โมง

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

75

ชัว่ โมง

72
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูป้ ระสบสาธารณภัย
ได้รบั ความช่วยเหลือในเบื้องต้นมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
7,427.9274
8,179.4894
4,401.1238
3,724.5657
2,230.2981
7,426.4764
8,178.4314
4,400.0658
3,723.5077
2,229.2401
1.4510
1.0580
1.0580
1.0580
1.0580
1.4510
1.0580
1.0580
1.0580
1.0580

ร้อยละ

85

85

85

85

85

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการ
จัดตัง้ เครือข่ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เสริมสร้างทักษะความรูใ้ ห้ประชาชนพร้อมรับมือ
กับสาธารณภัยในระดับพื้นทีเ่ พิม่ มากขึ้น

ระดับ

5

5

5

5

5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ สีย่ งภัย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีการปรับตัว
เมือ่ ได้รบั การแจ้งเตือน (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
และดินโคลนถล่ม) เพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้ นฟูอย่างยัง่ ยืน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์สาธารณภัย
มีความพร้อมในการป้ องกันและฟื้ นฟูสาธารณภัย
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

371.3413
1.4510
1.4510

323.3169
1.0580
1.0580

239.2438
1.0580
1.0580

239.2438
1.0580
1.0580

239.2438
1.0580
1.0580

ร้อยละ

90

90

90

90

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

4,722.5676
-

5,655.9397
-

2,193.8361
-

1,431.3510
-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,477.1440
-

1,475.5330
-

1,554.9243
-

1,638.8355
-

1,727.5279
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
4. ประชาชนได้รบั การป้ องกัน การเตือนภัยและการให้
ความช่วยเหลือจากภัยพิบตั ิ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : โครงการจัดหาอากาศยาน
ปี กหมุน (Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยดาเนินการแล้วเสร็จ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความเชือ่ มัน่
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมี
ความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตดีข้ นึ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : การจัดหาเรือดับเพลิง
อลูมเิ นียม และเรือพยาบาลไฟเบอร์กลาส
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หน่ วยนับ

-

ลา

2

4

4

2

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

666.2759
-

683.1418
-

412.0616
-

414.0774
-

262.4684
-

ลา

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
6. การฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานในการป้ องกันภัย
แล้งและอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
สาธารณภัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : เพิม่ ปริมาณนา้ ต้นทุน
ล้านบาท
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์
ครัวเรือน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน
ไร่
และลดผลกระทบ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

ล้านบาท
ล้านบาท

-

2

-

-

-

-

40.5000
-

-

-

-

1.5000
2,827
10,079

-

-

-

-

189.1476
-

-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

1,475,533,000 บาท
6,662,398,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านความมันคง
่
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ

323,316,900 บาท
6,339,081,500 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

40,500,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค

40,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหา
อากาศยานปี กหมุน (Helicopter) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
รายการ
2
2

ปี 2563
1,061.6114
1,061.6114

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
1,489.9807
744.9904
1,489.9807
744.9904
-

2

1,061.6114

1,489.9807

744.9904

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 689,116,200 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 372,495,200 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้ องกัน
และเตือนภัยจากสาธารณภัย
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู
บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบตั ิ
ผ่านพ้นไปแล้ว
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบตั ิ
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ
กองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปี กหมุน
(Helicopter) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,424.7130
545.3108
1,424.7130
50.8200
234.5267
183.0229

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
6,053.5128
53.2822
101.6126
84.0731
3.1082
1.6089
84.0731
-

-

51.5038

-

259.9641

5,928.9397

-

153.7256
-

273.0000
1,061.6114

-

-

426.7256
1,061.6114

4,594.3283

-

-

4,594.3283

โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาครุภณั ฑ์
เพือ่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ศักยภาพการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

-

-

-

106.2385

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค

-

-

-

รวม
8,178.4314
1,475.5330
323.3169
267.0960

-

40.5000
40.5000

3.1082

1.6089

56.2209

50.1740

100.0037

6,339.0815

50.1740

-

100.0037

256.4162

-

40.5000
40.5000
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,475,533,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
1,477.1440

ปี 2563
1,475.5330

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,554.9243
1,638.8355
1,727.5279

1,477.1440
1,437.4584
39.6856
-

1,475.5330
1,424.7130
50.8200
-

1,554.9243
1,504.1043
50.8200
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1,638.8355
1,588.0155
50.8200
-

1,727.5279
1,676.7079
50.8200
-

226

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขัน้ )
(3) เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบตั งิ านพื้นทีพ่ เิ ศษ (สปพ.)
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1257 อัตรา

1,475,533,000 บาท
1,424,713,000
1,120,139,000
795,660,000
324,479,000
304,574,000
50,820,000
50,820,000
35,491,200
2,548,500
1,158,000
11,070,800
551,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้ องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ นาแผน มาตรการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ในการเตรียมความพร้อม
การเตือนภัย การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพือ่ บริหารจัดการภัยพิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

323,316,900 บาท
267,096,000 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
183.0229
183.0229

รวมทัง้ สิ้น
1. เตรียมความพร้อมในการป้ องกันสาธารณภัยทีใ่ ช้โครงสร้าง
และไม่ใช้โครงสร้าง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
84.0731
84.0731
-

รวม
267.0960
267.0960

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ สีย่ งภัย มีการจัดตัง้
80
80
80
80
80
( 80 )
เครือข่ายเฝ้ าระวังและมีทกั ษะความรู พ้ ร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ภยั ในระดับพื้นที่
เชิงเวลา : การดาเนินงานแล้วเสร็จตามแผน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

เดือน

12

12

12

12

ล้านบาท

12
(9)
297.6723

268.1540

184.0809

184.0809

184.0809

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

296.2213
83.8815
73.4739
138.8659
1.4510
1.4510

267.0960
183.0229
84.0731
1.0580
1.0580

183.0229
183.0229
1.0580
1.0580

183.0229
183.0229
1.0580
1.0580

183.0229
183.0229
1.0580
1.0580

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : มาตรการการป้ องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย
เงินนอกงบประมาณ
1. งบดาเนิ นงาน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินยั ข้าราชการ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
เงินนอกงบประมาณ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) ค่าย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
(12) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(13) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกิจกรรม
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(15) วัสดุสานักงาน
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(23) วัสดุก่อสร้าง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(3) ค่าไปรษณี ย ์

267,096,000 บาท
1,058,000 บาท
183,022,900 บาท
1,058,000 บาท
164,924,100 บาท
1,058,000 บาท
14,203,500
7,200
31,963,000
1,594,300
4,968,200
11,863,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,884,300
6,877,800
50,000
3,779,700
100,000
320,000
276,700
10,738,200
8,523,200
22,949,100
18,000
1,900,000
125,000
117,600
1,165,700
12,278,700
220,000
18,098,800
12,891,200
900,800
2,774,300
1,532,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,058,000 บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(1.1) เครื่องเชื่อมต่อระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียม แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)

84,073,100
84,073,100
9,600,000
9,600,000
9,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,000
74,473,100
74,473,100
74,473,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบตั ิผ่านพ้นไปแล้ว

56,220,900 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู ้ประสบภัยให้ทวถึ
ั่ ง
และเป็ นธรรมฟื้ นฟูบูรณะ สภาพพื้นทีแ่ ละโครงสร้างพื้นฐานสูส่ ภาพปกติ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
51.5038
51.5038

รวมทัง้ สิ้น
1. ประสานงานและบริหารจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างประเทศ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.1082
1.6089
3.1082
1.6089

รวม
56.2209
56.2209

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู ้ประสบสาธารณภัยได้รบั การบรรเทา
80
85
85
85
85
ความเดือดร้อนเบื้องต้นมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
( 80 )
เดือน
เชิงเวลา : การดาเนินงานแล้วเสร็จตามแผน
12
12
12
12
12
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
(9)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
75.1200
56.2209
56.2209
56.2209
56.2209
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
75.1200
56.2209
56.2209
56.2209
56.2209
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

71.4611
1.8932
1.7657
-

51.5038
3.1082
1.6089
-

51.5038
3.1082
1.6089
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

51.5038
3.1082
1.6089
-

51.5038
3.1082
1.6089
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน
หลังภัยพิบตั ิผ่านพ้นไปแล้ว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(4) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(7) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกิจกรรม
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสาหรับค่าบารุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย
(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)
2) ค่าบารุงสมาชิกศูนย์ประสานงานอาเซียนเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม (Asean Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance : AHA Centre)
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

56,220,900 บาท
51,503,800
26,032,700
2,427,100
1,318,800
135,000
321,000
5,220,500
11,700
989,100
8,027,800
5,108,700
1,045,000
50,000
6,000
1,372,000
25,471,100
15,891,200
1,477,100
5,601,400
2,501,400
3,108,200
3,108,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

318,200 บาท

2,790,000 บาท
1,608,900 บาท
1,608,900 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบตั ิ
วัตถุประสงค์ :
ประชาชนได้รบั การป้ องกัน การเตือนภัยและให้ความช่วยเหลือจากภัยพิบตั ิ
8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

6,339,081,500 บาท
426,725,600 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
153.7256
153.7256

รวมทัง้ สิ้น
1. เฝ้ าระวังและเตือนภัย

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
273.0000
273.0000
-

รวม
426.7256
426.7256

8.3.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ สีย่ งภัย ตระหนักถึง
80
80
80
80
ความปลอดภัยและมีการปรับตัวเมือ่ ได้รบั การแจ้งเตือน
( 80 )
(อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และดินโคลนถล่ม)
เชิงเวลา : การดาเนินงานแล้วเสร็จตามแผน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

เดือน

12

12

12

ล้านบาท

12
(9)
173.1314

426.7256

153.7256

153.7256

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

173.1314
173.1314
-

426.7256
153.7256
273.0000
-

153.7256
153.7256
-

153.7256
153.7256
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การเตือนภัยพิบตั ิ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าเช่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิ (โทรมาตร) 1 ระบบ
(2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ 1 ระบบ
(3) การติดตัง้ ชุดควบคุมประจาจังหวัดและระบบโปรแกรมประยุกต์
ควบคุมการติดตามอุปกรณ์เตือนภัย 1 ระบบ

426,725,600 บาท
153,725,600
140,954,000
900,000
2,500,000
400,000
100,000
1,200,000
126,247,200
5,670,000
1,936,800
1,000,000
1,000,000
12,771,600
3,077,000
180,000
1,800,000
7,714,600
273,000,000
273,000,000
273,000,000
273,000,000
143,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยาน
ปี กหมุน (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

1,061,611,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดหาอากาศยานปี กหมุน (Helicopter) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 ทีน่ งั ่ มาใช้ในภารกิจด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและการช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัยในระยะเร่งด่วน รวมถึงการเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์
8.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
3,724,952,000 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,724,952,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สาหรับการประสานให้ความ
ช่วยเหลือและก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,061.6114
1,061.6114
-

รวม
1,061.6114
1,061.6114

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลา
เชิงปริมาณ : การจัดหาอากาศยานปี กหมุน
2
4
4
2
(Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไข
(2)
ปัญหาสาธารณภัยดาเนินการแล้วเสร็จ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

428.3695

1,061.6114

1,489.9807

744.9904

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

428.3695
428.3695
-

1,061.6114
1,061.6114
-

1,489.9807
1,489.9807
-

744.9904
744.9904
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

235

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศ
ยานปี กหมุน (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย

1,061,611,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปี กหมุน
(Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ลา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปี กหมุน
(Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 2)
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ลา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,061,611,400
1,061,611,400
1,061,611,400
1,061,611,400

บาท
บาท
บาท
บาท

689,116,200 บาท
1,862,476,000
428,369,500
689,116,200
744,990,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

372,495,200 บาท
1,862,476,000
372,495,200
744,990,400
744,990,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4,594,328,300 บาท
8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์สาธารณภัยในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบตั ิ
8.3.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
8.3.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
14,190,720,000 บาท
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
14,190,720,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สาหรับการประสานให้ความ
ช่วยเหลือและก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4,594.3283
4,594.3283
-

รวม
4,594.3283
4,594.3283

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จานวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
90
90
90
90
( 90 )
และอุปกรณ์สาธารณภัยมีความพร้อม ในการ
ป้ องกันและฟื้ นฟูสาธารณภัย ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

8,206.1757

4,594.3283

703.8554

686.3606

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

8,206.1757
8,206.1757
-

4,594.3283
4,594.3283
-

703.8554
703.8554
-

686.3606
686.3606
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) สะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey bridge)
ขนาดผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ความยาว 48 เมตร แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 ชุด
(2) รถดับเพลิงชนิดหอนา้ ขนาดความสู งไม่นอ้ ยกว่า 90 เมตร
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 คัน
(3) รถตรวจการสมรรถนะสู ง ขับเคลือ่ น 4 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 30 คัน
(4) รถปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัยพร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 160 คัน
(5) รถขุดล้อยางกูภ้ ยั ขนาดใหญ่ชนิดปรับระดับฐานล้อได้
พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
(6) รถปฏิบตั กิ ารบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสู บนา้ ขนาดใหญ่
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 คัน
(7) รถยนต์ดบั เพลิงขนาดอัตราสู บฉีดนา้ /โฟมไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ลิตร/นาที
พร้อมติดตัง้ ระบบผสมโฟม แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 4 คัน
(8) รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 72 คัน
(9) รถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 6 คัน
(10) รถยนต์กภู ้ ยั อเนกประสงค์ขนาดกลาง แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 9 คัน
(11) รถปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ช่วยชีวติ ตึกถล่ม แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 6 คัน
(12) รถยนต์ดบั เพลิงพร้อมติดตัง้ เครื่องสู บนา้ ระยะไกล แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 6 คัน

4,594,328,300 บาท
4,594,328,300
4,594,328,300
4,542,328,300
4,140,795,200

บาท
บาท
บาท
บาท

423,000,000 บาท
335,700,000 บาท
51,450,000 บาท
868,160,000 บาท
56,000,000 บาท
821,556,000 บาท
358,629,200 บาท
324,000,000 บาท
180,000,000 บาท
196,200,000 บาท
238,800,000 บาท
178,800,000 บาท

(13) รถสูบนา้ กูภ้ ยั เคลือ่ นทีส่ มรรถนะสู ง แบบโมบายยูนติ
พร้อมอุปกรณ์ สาหรับพื้นทีแ่ คบและพื้นทีม่ อี ุปสรรค แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

23,500,000 บาท

(14) รถเครนกูภ้ ยั สมรรถนะสู ง รัศมีทางานไม่นอ้ ยกว่า 7 เมตร
สามารถยกนา้ หนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 56,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

85,000,000 บาท
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1.1.1.2 ครุภณั ฑ์สนาม
(1) ครุภณั ฑ์สนามของโครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์
สาหรับสถาบันกูภ้ ยั ทางนา้ ทางทะเล 1 รายการ
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 232 หน่วย)
(2) เครื่องสู บนา้ ขับด้วยเครื่องยนต์ดเี ซล อัตราการสู บ 28,000 ลิตร/นาที
ทีร่ ะยะสู บส่งไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร ติดตัง้ บนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 69 ชุด
(3) ค่าซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
(4) ชุดยานยนต์ดบั เพลิงและกูภ้ ยั ขนาดเล็กแบบควบคุมระยะไกล
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 6 คัน
(5) ระบบฝึ กอบรมการดับเพลิงแบบความเป็ นจริงเสมือน
(virtual Reality) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

35,358,500 บาท
35,358,500 บาท
366,174,600 บาท
102,870,600 บาท

83,904,000 บาท
122,400,000 บาท
51,000,000 บาท
6,000,000
52,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.4 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
256,416,200 บาท
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
8.3.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มกี ารวางแผน การกาหนดมาตรการ การสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู ้ประสบภัยให้ทวถึ
ั่ ง
พร้อมทัง้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ในการเตรียมความพร้อมการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพือ่ จัดการสาธารณภัยอย่างเป็ นระบบ
8.3.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
8.3.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
2,421,404,000 บาท
8.3.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,421,404,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาบุคลากร และเครือข่าย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและการป้ องกัน
สาธารณภัย
3. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึ กซ้อมแผนการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4. กาหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
5. ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู ้ประสบภัย

งบดาเนิ นงาน
106.2385
54.5034
35.0906
16.6445
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
50.1740
100.0037
7.4338

-

50.1740

หน่วย:ล้านบาท
รวม
256.4162
54.5034
42.5244

30.9622

47.6067

61.6077
-

61.6077
50.1740

8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมป้ องกันและบรรเทา
80
80
80
80
80
สาธารณภัย ผู ้เข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้
( 80 )
ทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึ้น
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

1,383.8316

256.4162

258.3360

260.3518

262.4684

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,383.8316
656.1349
35.2352
250.1155
442.3460
-

256.4162
106.2385
50.1740
100.0037
-

258.3360
106.2385
50.1740
101.9235
-

260.3518
106.2385
50.1740
103.9393
-

262.4684
106.2385
50.1740
106.0559
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) วัสดุสานักงาน
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าเช่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผูเ้ สียชีวติ จาก 4 เหตุการณ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
2) การให้บริการข่ายสือ่ สารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
3) การฝึ กการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
4) การฝึ กซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติดา้ นสาธารณภัยประจาปี
พ.ศ. 2563 (Crisis Management Exercise : C-MEX 20)
5) การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์
6) การฝึ กซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก

256,416,200 บาท
106,238,500
97,184,500
385,600
3,482,000
16,678,700
625,000
54,503,400
11,928,400
8,900,000
223,500
457,900
9,054,000
9,054,000
50,174,000
50,174,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

174,000
50,000,000
100,003,700
61,607,700
7,433,800
18,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

700,000 บาท
2,000,000 บาท
10,162,200 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงของภาค
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ บูรณาการและเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเฝ้ าระวังและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต
2. เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั นักท่องเทีย่ วและประชาชนทัวไป
่

40,500,000 บาท
40,500,000 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 )
40,500,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
40,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฝ้ าระวังและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ทางทะเลแบบบูรณาการ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
40.5000
40.5000
-

รวม
40.5000
40.5000

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลา
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์เฝ้ าระวัง
2
และช่วยเหลือผู ้ประสบภัยทางทะเล
ล้านบาท
40.5000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.5000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

40.5000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) เรือดับเพลิงอลูมเิ นียม ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 38 ฟุต
พร้อมอุปกรณ์ดบั เพลิง เครื่องทานา้ ดืม่ จากทะเลและอุปกรณ์สอ่ื สาร 1 ลา
(2) เรือพยาบาลไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 46 ฟุต
พร้อมอุปกรณ์พยาบาล และเทรลเลอร์บรรทุก 1 ลา

40,500,000 บาท
40,500,000
40,500,000
40,500,000
40,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
10,500,000 บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
26,049,185,000 บาท
- บาท

ปี 2563
26,724,883,800 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแกนนาของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มคี วามน่าอยู่
และปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอตั ลักษณ์
2. พันธกิจ
1. สนับสนุ น กาหนด กากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ
ทีส่ ามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนา
อย่างยังยื
่ น
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดาเนินการพัฒนาเมือง
ท้องถิน่ และชุมชน
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การผังเมืองและการโยธาธิการ เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน

244

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นทีเ่ มือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับ
ใช้ผงั เมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทีเ่ หมาะสม ประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณ
พื้นทีเ่ มือง/ชุมชน ได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่
มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

- ตัวชี้วดั : จานวนผังเมืองรวมจังหวัดทีด่ าเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพือ่ เป็ น
ผังแม่บทการพัฒนาพื้นทีข่ องจังหวัด 16 ผัง

ผัง

16

- ตัวชี้วดั : ประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณพื้นทีเ่ มือง/ชุมชน
และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจสาคัญ มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ จากการป้ องกันผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
33,778 ไร่ / 44,708 ครัวเรือน

ไร่

33,778

- ตัวชี้วดั : พื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นา้ ทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน
การกัดเซาะการพังทลายของตลิง่ ริมแม่นา้ ทัวประเทศ
่
115,748 เมตร

เมตร

115,748

- ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จของการสารวจ วิเคราะห์
จัดทาผังร่าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพือ่ เป็ นผังแม่บทการพัฒนา
พื้นทีข่ องจังหวัด (ขัน้ ตอน 1 – 4) ร้อยละ 100

ร้อยละ

100

- ตัวชี้วดั : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100

ร้อยละ

100
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประเทศมีผงั เมืองเป็ นกรอบชี้นาในการพัฒนา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นทีภ่ าค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจได้รบั การวางผังเมือง
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : พื้นทีภ่ าค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั การวางผังเมืองแล้วเสร็จมีการ
ประกาศบังคับใช้ และเป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาที่
เป็ นไปตามมาตรฐานผังเมือง

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
26,049.1850 26,724.8838 28,007.0255 26,490.5608 25,904.3212
26,049.1850 26,724.8838 28,007.0255 26,490.5608 25,904.3212
-

ผัง

154

160

160

160

160

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. บรรเทาน้ าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชมุ ชนพื้นที่
เศรษฐกิจสาคัญ และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็ นระบบ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน
และลดผลกระทบ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นทีต่ ลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน

ล้านบาท
ล้านบาท

1,795.8978
-

2,057.1488
-

2,026.7475
-

2,026.7475
-

2,026.7475
-

ไร่

34,636

33,778

35,000

35,000

35,000

เมตร

106,926

115,748

117,000

117,000

117,000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีช่ มุ ชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย

ล้านบาท
ล้านบาท

10,932.9522
-

10,714.5939
-

10,800.0000
-

10,800.0000
-

10,800.0000
-

แห่ง

200

233

240

240

240

ร้อยละ

50

50

50

50

50

ล้านบาท
ล้านบาท

1,758.0378
-

1,798.6267
-

1,800.0000
-

1,800.0000
-

1,800.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จานวนความต้องการประชาชน
ในพื้นทีไ่ ด้รบั การตอบสนอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของความต้องการรวม
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
4. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่าง
เหมาะสม มีความน่ าอยู่ ปลอดภัย และรองรับ
การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีเ่ มืองและชุมชน
ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นเมืองน่าอยู่
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม

แห่ง

66

84

84

84

84

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ มืองและ
ชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง
การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง
พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และมีโอกาส
ในการสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว
ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐาน
ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ล้านบาท
ล้านบาท

3,200.8361
-

3,416.9088
-

3,232.1202
-

3,283.8131
-

3,337.5737
-

แห่ง

15

21

25

25

25

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ล้านบาท
ล้านบาท

302.5303
-

436.2956
-

500.0000
-

500.0000
-

500.0000
-

แห่ง

14

18

20

20

20

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้รบั การวางผัง ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนโครงการศึกษา
และออกแบบรายละเอียดเพือ่ พัฒนาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ล้านบาท
ล้านบาท

324.3590
-

296.5061
-

300.0000
-

300.0000
-

300.0000
-

ผัง

7

10

10

10

10

แห่ง

4

4

4

4

4

247

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

หน่ วยนับ
แห่ง

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
2
5
5
5
5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. พื้นที่เมือง/ชุมชนในเขตพื้นที่บูรณาการภาค
มีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่ าอยู่
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ล้านบาท
ล้านบาท

354.7790
-

439.3281
-

440.0000
-

440.0000
-

440.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีเ่ มืองและชุมชน
ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นเมืองน่าอยู่
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

แห่ง

36

52

52

16

-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ มือง
และชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง
การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง
พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีโอกาส
ในการสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

-

ล้านบาท
ล้านบาท

941.0265
-

1,126.1412
-

2,195.2656
-

627.1080
-

-

6

6

6

6

6

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

2,276.8290
-

2,378.0630
-

2,500.0000
-

2,500.0000
-

2,500.0000
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
9. งานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน มีความมัน่ คง
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนงานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ
และเป็ นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลา
และงบประมาณทีก่ าหนด
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
สวยงาม สมพระเกียรติ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

แห่ง
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
10. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝัง่ ทะเล ได้รบั การป้ องกันการกัดเซาะ
มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่ องมาจาก
ภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ าลึกที่เป็ นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัด
เงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และป้ องกันชีวิตและทรัพย์สนิ ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นทีต่ ลิง่
ริมแม่นา้ ชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่
ชายฝัง่ ทะเลได้รบั การป้ องกันการพังทลาย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

เมตร

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

48,400

42,324

46,400

46,400

46,400

4,161.9373
-

4,061.2716
-

4,212.8922
-

4,212.8922
-

4,200.0000
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตัง้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

1,263,387,800 บาท
10,650,004,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมันคง
่
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ

431,482,500
2,378,063,000
4,061,271,600
3,779,187,300

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

บาท
บาท
บาท
บาท

14,811,491,600 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา้

1,798,626,700
436,295,600
296,506,100
1,126,141,200
439,328,100
10,714,593,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การให้บริการด้านช่างและกากับ
ดูแลอาคาร
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่
เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
2. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมือง
3. โครงการ : โครงการทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั การจัดรูป
เพือ่ พัฒนา
4. โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนด้าน
การผังเมือง
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกัน
ตลิง่ ริมแม่นา้ ภายในประเทศ
2. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การ
ท่องเทีย่ ว
3. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ

จานวน
รายการ
2
2

ปี 2563
18.9806
18.9806

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
18.9806
18.9806
15.0341
18.9806
18.9806
15.0341
-

376
191

7,108.1787
4,018.3794

8,487.5637
5,433.8388

2,988.3536
1,930.8080

90

1,411.4926

2,291.6151

933.1900

-

-

12

168.6879

315.0714

115.4456

-

-

83

1,509.6188

447.0384

8.9100

923
569

13,913.6232
7,036.5326

21,573.4498
10,393.6376

7,095.0880
3,839.8400

-

-

21

436.2956

723.3483

318.0000

-

-

18

296.5061

601.6716

154.0000

-

-

6.2370
-

6.2370

-

-
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หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
5,681.9243
1,826.9400
-

จานวน
รายการ
128

ปี 2563
3,490.6013

16

401.8281

682.1489

1

29.9472

22.3818

7. โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วเชิง
ธรรมชาติ
8. โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
9. โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
10. โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและ
การท่องเทีย่ วชายแดน
11. โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม

5

165.3072

286.6928

1
2

40.8800
75.0000

81.7600
149.0000

1

20.3000

35.7000

1

24.4200

63.5800

12. โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
13. โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค

6

36.0976

163.4039

1

10.0000

20.0000

14. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
บนบกบริเวณตอนในของภาคเชือ่ มโยงกับ
แหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลทีม่ ชี อ่ื เสียง

1

18.8572

29.1428

15. โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

23

523.7092

975.4170

16. โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนา้ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1

21.0000

42.0000

17. โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒั นธรรม

1

33.0098

3.6237

ผลผลิต / โครงการ
4. โครงการ : โครงการป้ องกันนา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชน
5. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
6. โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดน

268.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.0000

-

-

20.0000

-

-

-

-

321.3040

-

-

42.0000

-

-

-

-

81.7600
64.0000

-

-
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ผลผลิต / โครงการ
18. โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม่ นา้ โขง - เชิงกีฬา

จานวน
รายการ
4

19. โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

20. โครงการ : โครงการตาบลมันคง
่ มังคั
่ ง่
ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
21. โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วธรรมชาติ
รวมทัง้ สิ้น

119
3
1,301

ปี 2563
30.4701

ปี งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
142.6405
-

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
ปี 2566- จบ งบประมาณ
-

31.0220

62.0440

62.0440

-

-

1,125.7183

1,295.4535

61.2000

-

-

66.1209

117.8791

-

-

21,040.7825

30,079.9941

10,102.4222

21.2711

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 18,980,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 268 รายการ เป็ นเงิน 5,328,396,900 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 108 รายการ เป็ นเงิน 1,779,781,800 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 642 รายการ เป็ นเงิน 10,020,853,600 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 281 รายการ เป็ นเงิน 3,892,769,600 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านช่างและ
กากับดูแลอาคาร
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คง
ของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขือ่ น
ป้ องกันตลิง่ เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียดินแดน
ของประเทศ
5. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่และเมือง
น่ าอยูอ่ จั ฉริยะ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีต่ าม
ผังเมือง
โครงการที่ 2 : โครงการทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั การ
จัดรูปเพือ่ พัฒนา
โครงการที่ 3 : โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง
6. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมันคง
่ มังคั
่ ง่
ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การ
ท่องเทีย่ ว
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,242.6185
379.4139
1,242.6185
20.7693
161.9286

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20,757.0343
2,378.0858
1,967.7313
265.8889
3.6650

-

161.9286

265.8889

-

-

-

-

-

-

-

รวม
26,724.8838
1,263.3878
431.4825

3.6650

431.4825

2,378.0630

-

2,378.0630

2,378.0630

-

2,378.0630

-

12.8922

4,048.3794

-

-

4,061.2716

-

12.8922

4,048.3794

-

-

4,061.2716

-

183.8238

1,716.2742

0.0228

-

44.0045

1,489.9135

-

-

1,533.9180

-

13.0946

175.0259

-

-

188.1205

-

126.7247

51.3348

0.0228

1,879.0665

2,057.1488

-

-

1,798.6267

-

-

1,798.6267

-

-

1,798.6267

-

-

1,798.6267

-

-

436.2956

-

-

436.2956

-

-

436.2956

-

-

436.2956

-

-

296.5061

-

-

296.5061

-

-

296.5061

-

-

296.5061

1,879.0665

3,779.1873
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดน

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,242.6185
379.4139

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20,757.0343
2,378.0858
1,967.7313

รวม
26,724.8838

-

-

1,126.1412
29.9472

-

-

1,126.1412
29.9472

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า
ชายแดน
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

-

-

165.3072

-

-

165.3072

-

-

40.8800

-

-

40.8800

-

-

75.0000

-

-

75.0000

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และการท่องเทีย่ วชายแดน
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศาสนา
วัฒนธรรม และอารยธรรม

-

-

20.3000

-

-

20.3000

-

-

24.4200

-

-

24.4200

โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค

-

-

36.0976

-

-

36.0976

-

-

10.0000

-

-

10.0000

โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วบนบกบริเวณตอนในของภาค
เชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลทีม่ ี
ชือ่ เสียง

-

-

18.8572

-

-

18.8572

โครงการที่ 10 : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-

-

523.7092

-

-

523.7092

โครงการที่ 11 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนา้ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

21.0000

-

-

21.0000

โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒั นธรรม
โครงการที่ 13 : โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ
ลุม่ นา้ โขง - เชิงกีฬา

-

-

33.0098

-

-

33.0098

-

-

30.4701

-

-

30.4701
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,242.6185
379.4139

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20,757.0343
2,378.0858
1,967.7313

รวม
26,724.8838

โครงการที่ 14 : โครงการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

31.0220

-

-

31.0220

โครงการที่ 15 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ วธรรมชาติ
10. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขือ่ น
ป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ภายในประเทศ
โครงการที่ 2 : โครงการป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน

-

-

66.1209

-

-

66.1209

-

-

354.3283

-

84.9998

439.3281

-

-

354.3283

-

84.9998

439.3281

-

-

10,714.5939

-

-

10,714.5939

-

-

7,223.9926

-

-

7,223.9926

-

-

3,490.6013

-

-

3,490.6013
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,263,387,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
1,229.3497

ปี 2563
1,263.3878

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,313.0925
1,364.7854
1,418.5460

1,229.3497
1,213.6327
15.7170
-

1,263.3878
1,242.6185
20.7693
-

1,313.0925
1,292.3232
20.7693
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1,364.7854
1,344.0161
20.7693
-

1,418.5460
1,397.7767
20.7693
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) เงินเพิม่ พิเศษข้าราชการและลูกจ้างผูป้ ฏิบตั งิ าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,263,387,800 บาท
1,242,618,500
984,082,700
775,651,900
208,430,800
258,535,800
20,769,300
20,769,300
10,012,800
651,300
540,000
402,000
8,743,500
419,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
431,482,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านช่างและกากับดูแลอาคาร
431,482,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้งานบริการด้านช่างตลอดจนงานก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย
- เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทนั สมัย มีผลการบังคับใช้ พร้อมทัง้ มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บริการด้านช่าง
2. กากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพือ่ ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ

งบดาเนิ นงาน
161.9286
130.3333
31.5953

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
265.8889
3.6650
264.4531
1.4358
3.6650

หน่วย:ล้านบาท
รวม
431.4825
394.7864
36.6961

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
ครัง้
118,000
118,000
118,000
118,000
เชิงปริมาณ : จานวนงานทีใ่ ห้บริการ
113,000
(114,500)
และให้คาปรึกษาด้านช่าง
อาคาร
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
เชิงปริมาณ : จานวนอาคารภาครัฐทีไ่ ด้รบั
(5,500)
การกากับ ดูแล และตรวจสอบ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : งานทีใ่ ห้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตาม
(100)
หลักวิชาการด้านช่างและเป็ นไปตามกฎหมาย
ร้อยละ
20
20
20
20
20
เชิงคุณภาพ : ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาท
(20)
ในการบังคับใช้กฎหมายอาคารลดลง
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : การเกิดอัคคีภยั ในอาคารลดลง
80
80
80
80
80
( 80 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
449.9763
431.4825
161.9286
161.9286
161.9286
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
449.9763
431.4825
161.9286
161.9286
161.9286
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
161.9286
161.9286
161.9286
161.9286
161.9286
- งบลงทุน
ล้านบาท
239.7577
265.8889
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
48.2900
3.6650
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การให้บริการด้านช่างและกากับดูแลอาคาร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(3) ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(12) วัสดุสานักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(19) วัสดุตกแต่ง
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 37 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

431,482,500 บาท
161,928,600
125,388,800
106,408,200
5,248,000
1,600,800
388,000
9,653,500
7,002,900
4,121,500
7,595,700
17,833,000
2,721,800
660,800
138,000
14,928,900
13,888,000
9,495,000
626,200
1,363,800
3,019,300
3,843,000
2,280,000
7,893,000
39,465,000
3,946,500
7,893,000
7,893,000
7,893,000
7,893,000
3,946,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าเช่ารถยนต์ 54 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 360 หน่วย)
(2) ลิฟต์โดยสารและสาหรับคนพิการ พร้อมติดตัง้ อาคาร 21 ชัน้
กรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) ลิฟต์โดยสารและขนของ พร้อมติดตัง้ อาคาร 21 ชัน้
กรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

11,087,600 บาท
50,818,200
6,467,800
11,087,600
11,087,600
11,087,600
11,087,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,539,800
26,484,000
1,897,000
3,550,400
2,128,800
2,479,600
265,888,900
265,888,900
87,700,700
15,089,800
5,128,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,200,000 บาท

4,761,500 บาท
26,949,200 บาท
4,454,200 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

1,025,000 บาท
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(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร 1 คัน

1,025,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,025,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

1,025,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ตาบลคลองขุด
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน

1,025,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

1,025,000 บาท

(9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน

1,570,000 บาท

(10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ตาบลธงชัย อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน

1,570,000 บาท

(11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
ตาบลบางนอน อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

1,570,000 บาท

(12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน

1,570,000 บาท
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(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

1,570,000 บาท

(14) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตาบลถา้ นา้ ผุด
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน

1,288,000 บาท

(15) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ตาบลตลาดเหนือ
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน

1,288,000 บาท

(16) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 1 คัน

1,288,000 บาท

(17) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน
(18) รถบรรทุก 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมหลังคาและติดตัง้
ลิฟท์ตดิ ท้ายรถ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) ระบบเครือข่ายไร้สาย แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
อาคารถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1,288,000 บาท
2,055,000 บาท
18,951,800 บาท
1,680,000 บาท

8,965,600 บาท

8,306,200 บาท
375,300 บาท
375,300 บาท
380,200 บาท
380,200 บาท
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2.1.1.6 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 35 หน่วย)
2.1.1.9 ครุภณั ฑ์สารวจ
(1) ครุภณั ฑ์สารวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)
2.1.1.10 ครุภณั ฑ์สนาม
(1) ครุภณั ฑ์สนามทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 53 รายการ (รวม 1,150 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ วางระบบการจัดทาแบบก่อสร้าง 3 มิติ 1 รายการ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้ องกันตลิง่
กรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสานักงาน และโรงเก็บพัสดุ
บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรัว้ คสล.และถมดิน ฯลฯ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

4,156,000 บาท
4,156,000 บาท
510,000 บาท
510,000 บาท
308,000 บาท
308,000 บาท
1,240,500 บาท
1,240,500 บาท
19,739,900 บาท
19,739,900 บาท
178,188,200 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท

10,000,000 บาท
149,188,200 บาท
127,149,700 บาท

22,038,500
3,665,000
3,665,000
3,665,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นกิจกรรมพิเศษหลวง
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้างและบารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน
8.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ ขตพระราชฐาน
8.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)
21,238,781,400 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
21,238,781,400 บาท
- เงินงบประมาณ

2,378,063,000 บาท
2,378,063,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,378.0630
2,378.0630
-

รวม
2,378.0630
2,378.0630

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
6
6
6
6
6
(6)
พระราชฐานแล้วเสร็จและเป็ นไปตามพระราชประสงค์
ภายในเวลาและงบประมาณทีก่ าหนด
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
100
100
100
100
100
ในเขตพระราชฐานได้มาตรฐาน
(100)
ตามหลักวิชาการ สวยงาม สมพระกียรติ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

11,360.7184

2,378.0630

2,500.0000

2,500.0000

2,500.0000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

11,360.7184
11,360.7184
-

2,378.0630
2,378.0630
-

2,500.0000
2,500.0000
-

2,500.0000
2,500.0000
-

2,500.0000
2,500.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นกิจกรรมพิเศษหลวง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าครุภณั ฑ์สนับสนุนโครงการพิเศษหลวง
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าสิง่ ก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง

2,378,063,000 บาท
2,378,063,000
2,378,063,000
22,163,000
22,163,000
2,355,900,000
2,034,300,000
321,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ เพื่อป้ องกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- ลดความเสียหายและป้ องกันการพังทลายของพื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นา้ ชายแดนระหว่างประเทศ
รักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่นา้ ชายแดน และป้ องกันการพังทลายของตลิง่ ริมทะเล

4,061,271,600 บาท
4,061,271,600 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
บริเวณตลิง่ ทีม่ กี ารกัดเซาะและพังทลาย
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)
58,976,825,100 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
58,976,825,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตามชายแดนระหว่างประเทศ
2. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่

งบดาเนิ นงาน
12.8922
12.8922
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4,048.3794
3,742.7014
305.6780
-

รวม
4,061.2716
3,755.5936
305.6780

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
เมตร
42,324
46,400
46,400
46,400
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นา้ ชายแดน
457,524
ระหว่างประเทศและพื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเลได้รบั การป้ องกัน
(396,973)
การพังทลาย
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ทีก่ ่อสร้างมีคุณภาพและ
100
100
100
100
100
ได้รบั มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
42,276.8769 4,061.2716 4,212.8922 4,212.8922 4,212.8922
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
42,276.8769 4,061.2716 4,212.8922 4,212.8922 4,212.8922
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

93.0709
42,182.9190
0.8870
-

12.8922
4,048.3794
-

12.8922
4,200.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

12.8922
4,200.0000
-

12.8922
4,200.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ เพื่อป้ องกัน
การสูญเสียดินแดนของประเทศ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) วัสดุสานักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจออกแบบควบคุมงาน และบารุงรักษา 1 รายการ
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสารวจออกแบบเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชายแดน
ระยะที่ 7 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาจัดทาแผนแม่บทการป้ องกันการกัดเซาะพื้นทีต่ ลิง่
ริมแม่นา้ ชายแดน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,061,271,600 บาท
12,892,200
12,892,200
132,500
1,449,300
10,725,800
584,600
4,048,379,400
4,048,379,400
4,048,379,400
30,000,000
30,000,000
150,040,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

23,750,000 บาท
35,000,000
7,000,000
23,750,000
4,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,357,100 บาท

30,000,000
6,000,000
20,357,100
3,642,900

บาท
บาท
บาท
บาท
31,500,000 บาท

50,000,000
10,000,000
31,500,000
8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้าง
เขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ กาหนดแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง่ ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล ระยะที่ 3 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีป่ รึกษาประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้าง
เขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ กาหนดแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง่ ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสารวจออกแบบเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชายแดน
ระยะที่ 8 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างทีป่ รึกษาจัดทาแผนแม่บทการป้ องกันการกัดเซาะพื้นทีต่ ลิง่
ริมแม่นา้ ชายแดน (ระยะที่ 2) 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,600,000 บาท
20,000,000
4,000,000
12,600,000
3,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,833,300 บาท

50,000,000
10,000,000
25,833,300
14,166,700

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล ชายฝัง่ แหลมงู ตาบลเกาะลันตาน้อย
อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโจโก้ หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 55 ไปท้ายนา้ ) ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยเอียน
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายนา้ ) ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,056 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปงของ หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,490 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

3,868,339,000 บาท
7,549,700 บาท
41,238,000
6,185,700
8,374,500
19,128,100
7,549,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,386,400 บาท
108,800,000
22,000,000
36,500,000
45,913,600
4,386,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,429,700 บาท
108,875,000
22,000,000
36,500,000
45,945,300
4,429,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

45,448,400 บาท
147,500,000
22,125,000
20,189,100
59,737,500
45,448,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,105 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านดอนมหาวัน หมูท่ ่ี 9
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านแซวกลาง หมูท่ ่ี 14
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือนา้ ) ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาเขท่า หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,055 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

4,559,800 บาท
109,100,000
22,000,000
36,500,000
46,040,200
4,559,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,787,700 บาท
102,920,000
20,800,000
34,900,000
43,432,300
3,787,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,458,600 บาท
61,100,000
12,348,000
24,293,400
24,458,600

บาท
บาท
บาท
บาท

6,194,500 บาท
139,610,000
28,000,000
46,500,000
58,915,500
6,194,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนากะเสริม หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเมืองเก่า หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,160 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านกลางน้อย หมูท่ ่ี 7
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเหล่าหนาด หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

4,593,200 บาท
104,400,000
21,000,000
34,750,000
44,056,800
4,593,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,276,400 บาท
129,371,000
26,000,000
43,500,000
54,594,600
5,276,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,675,400 บาท
109,300,000
22,000,000
36,500,000
46,124,600
4,675,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,730,300 บาท
109,395,000
22,000,000
36,500,000
46,164,700
4,730,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเนินคะนึง หมูท่ ่ี 5 ถึงบ้านหัวหาด
หมูท่ ่ี 12 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าดอกคา
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 42 ท้ายนา้ ) ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,180 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านไคสี หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 53 ท้ายนา้ ) ตาบลไคสี อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,290 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบึงกาฬใต้ และเขตเทศบาล
หมูท่ ่ี 3 ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (ตอน 5)
ความยาว 795 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

4,748,200 บาท
109,426,000
22,000,000
36,500,000
46,177,800
4,748,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,552,300 บาท
139,364,000
28,000,000
49,000,000
58,811,700
3,552,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,835,000 บาท
138,988,000
28,000,000
46,500,000
58,653,000
5,835,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,988,900 บาท
119,358,000
24,000,000
40,000,000
50,369,100
4,988,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(17) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบุง่ คล้าเหนือ หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือนา้ ) ตาบลบุง่ คล้า อาเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,215 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านกลาง หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 52 ท้ายนา้ ) ตาบลชัยพร อาเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(19) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบังบาตร หมูท่ ่ี 7 - บ้านใหม่ชยั พร
หมูท่ ่ี 11 ตาบลชัยพร อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 895 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองฮู หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายนา้ ) ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 940 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

5,013,200 บาท
119,400,000
24,000,000
40,000,000
50,386,800
5,013,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,897,600 บาท
119,200,000
24,000,000
40,000,000
50,302,400
4,897,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,839,800 บาท
119,100,000
24,000,000
40,000,000
50,260,200
4,839,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,008,200 บาท
137,337,000
27,590,000
45,782,500
57,956,300
6,008,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(21) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาโนน หมูท่ ่ี 4 ตาบลบึงกาฬ
อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (ตอน 4) ความยาว 1,028 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาสีนวน หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ปี 56) ตาบลนาสีนวน อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาแกน้อย หมูท่ ่ี 10
ตาบลป่ งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปากมัง่ หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขี่อนเดิมไปท้ายนา้ ) ตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

5,030,500 บาท
119,430,000
24,000,000
40,000,000
50,399,500
5,030,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,710,000 บาท
109,360,000
22,000,000
36,500,000
46,150,000
4,710,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,990,000 บาท
119,360,000
24,000,000
40,000,000
50,370,000
4,990,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,411,800 บาท
108,844,000
22,000,000
37,500,000
45,932,200
3,411,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนา้ ไพร หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ ) ตาบลสังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,133 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(26) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหาดทรายทอง หมูท่ ่ี 14
ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,090 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านดอนงิ้ว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
หมูท่ ่ี 9 ตาบลนาตาล อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 493 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(28) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านสันต้นเปา ตาบลแม่เงิน
อาเภอเชียงแสน ถึงบ้านหาดบ้าย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ไปท้ายนา้ )
ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,362,000 บาท
104,000,000
21,000,000
36,750,000
43,888,000
2,362,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,750,500 บาท
109,430,000
22,000,000
38,500,000
46,179,500
2,750,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,139,400 บาท
69,954,000
10,493,100
12,441,800
30,879,700
16,139,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,294,400 บาท
107,700,000
21,560,000
36,592,400
29,294,400
20,253,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(29) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเชียงแสนน้อย หมูท่ ่ี 7
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมบ้านสบคาปี 59) ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,032 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(30) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเมืองกาญจน์
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,235 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(31) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปงของ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 เหนือนา้ ) ตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ความยาว 2,035 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(32) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านแจมป๋ อง หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 เหนือนา้ ) ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

29,294,400 บาท
107,700,000
21,560,000
38,592,400
29,294,400
18,253,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,276,600 บาท
136,400,000
27,342,000
45,942,200
4,276,600
58,839,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

38,499,600 บาท
152,866,000
30,573,200
47,106,100
38,499,600
36,687,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,825,900 บาท
61,634,000
12,348,000
22,293,400
7,825,900
19,166,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(33) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าอุเทน หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ท้ายนา้ ) ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 776 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(34) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านพนอม หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(35) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านน้อยลวงมอง หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(36) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเหล่าสวนกล้วย หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 56 เหนือนา้ ) ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 492 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(37) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านตาลปากนา้ หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายนา้ ) ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 772 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

27,934,400 บาท
102,700,000
20,580,000
35,838,200
27,934,400
18,347,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,777,600 บาท
105,800,000
21,168,000
36,890,800
28,777,600
18,963,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,686,000 บาท
39,500,000
7,938,000
14,876,000
16,686,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,069,600 บาท
79,180,000
15,876,000
30,234,400
33,069,600

บาท
บาท
บาท
บาท

28,382,600 บาท
96,000,000
19,250,600
36,873,500
28,382,600
11,493,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านกลางน้อย
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ความยาว 837 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(39) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านไคสี หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 53 เหนือนา้ ) ตาบลไคสี อาเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 957 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองเดิน่ ท่า หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ท้ายนา้ ) ตาบลหนองเดิน่ อาเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,015 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านศรีวไิ ล หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 เหนือนา้ ) ตาบลนากัง้ อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 922 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

26,297,000 บาท
107,700,000
21,560,000
37,592,400
26,297,000
22,250,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,184,800 บาท
114,650,000
22,932,000
41,048,300
31,184,800
19,484,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,406,200 บาท
114,660,000
22,932,000
40,048,300
25,406,200
26,273,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,487,600 บาท
97,640,000
21,560,000
38,592,400
37,487,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(42) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านสะง ้อ หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 54) ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 836 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยเล็บมือ หมูท่ ่ี 5
(ปากห้วยบังบาตรลงท้ายนา้ ) ตาบลหนองเดิน่ อาเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าสุขสันต์ หมูท่ ่ี 16
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(45) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าโพธิ์ หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 55) ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 812 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

26,764,800 บาท
98,400,000
21,168,000
36,890,800
26,764,800
13,576,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,761,300 บาท
105,740,000
21,168,000
36,890,800
28,761,300
18,919,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,187,500 บาท
114,660,000
22,932,000
40,048,300
31,187,500
20,492,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,788,500 บาท
105,840,000
21,168,000
37,890,800
28,788,500
17,992,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(46) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาเวียงแก หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 894 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหว้านน้อย หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(48) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 1 ตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองหล่ม หมูท่ ่ี 3 - บ้านโคก
หมูท่ ่ี 4 ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 1,111 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านคกเลาเหนือ - บ้านคกเลาใต้
ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 541 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

22,143,600 บาท
78,550,000
15,876,000
30,234,400
22,143,600
10,296,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,028,000 บาท
52,780,000
10,584,000
20,168,000
22,028,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,543,300 บาท

107,800,000
21,560,000
37,592,400
30,543,300
18,104,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,387,500 บาท
107,250,000
21,560,000
37,592,400
30,387,500
17,710,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
23,702,000 บาท

57,100,000
11,466,000
21,932,000
23,702,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(51) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยซวก
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ท้ายนา้ ) ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผาแบ่น หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปากชม หมูท่ ่ี 10 ตาบลปากชม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 695 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(54) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปากชม หมูท่ ่ี 3 ตาบลปากชม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(55) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เหือง บ้านนากระเซ็ง หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมจุดที่ 4 เหนือนา้ ) ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ความยาว 941 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,048,500 บาท
107,000,000
21,560,000
36,592,400
22,048,500
26,799,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,784,300 บาท
70,300,000
14,112,000
25,763,900
20,784,300
9,639,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,444,500 บาท

67,750,000
13,582,800
25,722,700
28,444,500

บาท
บาท
บาท
บาท
37,185,100 บาท

136,710,000
27,342,000
46,942,200
37,185,100
25,240,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,090,700 บาท
52,780,000
10,584,000
20,168,000
17,090,700
4,937,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(56) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เหือง บ้านปากห้วย หมูท่ ่ี 7
(บริเวณแก่งโตน) ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ความยาว 888 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(57) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนา้ ไพร หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 เหนือนา้ ) ตาบลสังคม อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,065 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(58) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยช้างเผือก ตาบลพระพุทธบาท
อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว 981 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านศรีสมบูรณ์ (ต่อเนื่องด้านเหนือนา้ )
ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(60) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง (จากชุมชนบ้านเหนือถึงห้วยตาหลุง)
หมูท่ ่ี 1 ชุมชนบ้านเหนือ ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 460 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

21,948,000 บาท
52,700,000
10,584,000
20,168,000
21,948,000

บาท
บาท
บาท
บาท

28,534,500 บาท
102,260,000
20,580,000
35,838,200
28,534,500
17,307,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,828,200 บาท

105,276,000
21,168,000
36,890,800
29,828,200
17,389,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

21,998,000 บาท
52,750,000
10,584,000
20,168,000
21,998,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,506,900 บาท
70,420,000
14,112,000
26,763,900
15,506,900
14,037,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(61) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
หาดชมดาวบ้านโนนตาล หมูท่ ่ี 10 ตาบลนาตาล อาเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(62) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมูท่ ่ี 9 ตาบลท่าพญา อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(63) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมูท่ ่ี 1,3 ตาบลบางพระ อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 656 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(64) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณชายฝัง่
หมูท่ ่ี 3,4,5 ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ความยาว 217.50 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(65) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตาบลชิงโค
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ระยะ 3) ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,498,000 บาท
70,400,000
14,112,000
26,763,900
15,498,000
14,026,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
19,010,400 บาท

64,300,000
12,877,200
25,334,500
19,010,400
7,077,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,940,600 บาท

39,470,000
7,938,000
15,876,000
9,940,600
5,715,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,210,000 บาท
57,200,000
11,466,000
22,932,000
2,210,000
20,592,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,811,200 บาท

109,600,000
22,050,000
39,469,500
29,811,200
18,269,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(66) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าม่วง
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ ) ตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ความยาว 833 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(67) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผากุบ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 885 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(68) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโคกไก่เซา หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ความยาว 726 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(69) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าไคร้
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 ท้ายนา้ ) ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,035 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(70) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหาดคัมภีร์
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 56 เหนือนา้ ) หมูท่ ่ี 1 ตาบลหาดคัมภีร์
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,081 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

29,988,000 บาท
105,840,000
21,168,000
36,890,800
29,988,000
17,793,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,350,000 บาท
115,000,000
23,000,000
33,350,000
58,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,800,000 บาท
120,000,000
24,000,000
34,800,000
61,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(71) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองฮู หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,009 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(72) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านต้อนใหญ่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ )
ตาบลบ้านต้อน อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,102 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(73) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเนินคนึง หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 เหนือนา้ ) ตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,005 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(74) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านดอนมหาวัน หมูท่ ่ี 9
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 เหนือนา้ ) ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,128 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(75) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองเข็ง หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,243 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

40,600,000 บาท
140,000,000
28,000,000
40,600,000
71,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,380,000 บาท
122,000,000
24,400,000
35,380,000
62,220,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,540,000 บาท
126,000,000
25,200,000
36,540,000
64,260,000

บาท
บาท
บาท
บาท

41,656,300 บาท
155,000,000
31,000,000
41,656,300
82,343,700

บาท
บาท
บาท
บาท

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(76) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยขอบ
ห้วยเหียม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ท้ายนา้ ) ตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 1,039 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(77) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองบัว - บ้านสะเงียว
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 ท้ายนา้ ) ตาบลกวนวัน อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(78) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านแดนเมือง
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ ) ตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย ความยาว 959 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(79) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านตาลรุ่ง หมูท่ ่ี 12
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ถึง บ้านนามหาราช หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ ) ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 755 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(80) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณวัดผาจอมนาง หมูท่ ่ี 4
ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 904 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

34,800,000 บาท
120,000,000
24,000,000
34,800,000
61,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

37,700,000 บาท
130,000,000
26,000,000
37,700,000
66,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,800,000 บาท
120,000,000
24,000,000
34,800,000
61,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,350,000 บาท
115,000,000
23,000,000
33,350,000
58,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
41,656,300 บาท

155,000,000
31,000,000
41,656,300
82,343,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(81) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเหล่าล้อม หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 942 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(82) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหัวเวียง หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 46 เหนือนา้ ) ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,060 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(83) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองบัว หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลนากัง้ อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 936 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(84) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผากุบ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(85) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าโพธิ์ หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 61) ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 968 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

34,800,000 บาท
120,000,000
24,000,000
34,800,000
61,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

37,700,000 บาท
130,000,000
26,000,000
37,700,000
66,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

37,700,000 บาท
130,000,000
26,000,000
37,700,000
66,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

52,406,300 บาท
195,000,000
39,000,000
52,406,300
103,593,700

บาท
บาท
บาท
บาท

37,700,000 บาท
130,000,000
26,000,000
37,700,000
66,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

287

(86) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านคกไผ่
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือและท้ายนา้ ) ตาบลปากชม อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 1,589 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(87) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองแวง หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลวิศษิ ฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 505 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(88) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณปากห้วยคาด บ้านต้อนใหญ่
หมูท่ ่ี 2 ตาบลบ้านต้อน อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,092 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(89) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนากะเสริม หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 274 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(90) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยเล็บมือ หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลหนองเดิน่ อาเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 955 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

38,280,000 บาท
132,000,000
26,400,000
38,280,000
67,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท

28,358,600 บาท
78,000,000
15,600,000
28,358,600
34,041,400

บาท
บาท
บาท
บาท

35,380,000 บาท
122,000,000
24,400,000
35,380,000
62,220,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,234,600 บาท
45,000,000
9,000,000
16,234,600
19,765,400

บาท
บาท
บาท
บาท

33,350,000 บาท
115,000,000
23,000,000
33,350,000
58,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(91) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กระบุรี หมูท่ ่ี 3,4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ - ท้ายนา้ ) ตาบลนา้ จืด อาเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง ความยาว 1,083 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(92) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านกลาง หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 52 เหนือนา้ ) ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,276 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(93) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านหนองจันทร์
หมูท่ ่ี 13 ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 631 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(94) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาเหนือ หมูท่ ่ี 9
(บริเวณสาธารณสุขเมืองบึงกาฬ) ตาบลวิศษิ ฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,097 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(95) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เมย พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2 ตาบลท่าสายลวด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

30,450,000 บาท
105,000,000
21,000,000
30,450,000
53,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,580,000 บาท
102,000,000
20,400,000
29,580,000
52,020,000

บาท
บาท
บาท
บาท

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,350,000 บาท
115,000,000
23,000,000
33,350,000
58,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(96) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านหนองจันทร์
หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 683 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(97) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบุง่ เขียว หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ -ท้ายนา้ ) ตาบลโคกก่ง อาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ ความยาว 1,516 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(98) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาสนาม หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 54 ท้ายนา้ ) ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 523 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(99) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณปากห้วยชะโนด บ้านชะโนด
หมูท่ ่ี 1 ตาบลชะโนด และบ้านหว้านน้อย หมูท่ ่ี 2 ถึงบ้านชะโนด หมูท่ ่ี 1
ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(100) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านม่วง หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

31,320,000 บาท
108,000,000
21,600,000
31,320,000
55,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท

42,050,000 บาท
145,000,000
29,000,000
42,050,000
73,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท

27,995,000 บาท
77,000,000
15,400,000
27,995,000
33,605,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,450,000 บาท
70,000,000
14,000,000
25,450,000
30,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,200,000 บาท
77,000,000
15,400,000
24,200,000
37,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(101) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาตาล หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 637 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(102) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านดอนงิ้ว หมูท่ ่ี 9
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลนาตาล อาเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 429 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(103) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง วัดดานขุมคา บ้านห้วยกอก หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 409 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(104) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปากห้วยม่วง หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม เหนือ - ท้ายนา้ ) ตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(105) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านไทยเจริญ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ ) และปรับภูมทิ ศั น์บริเวณผาได ตาบลม่วงยาย
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

28,358,600 บาท
78,000,000
15,600,000
28,358,600
34,041,400

บาท
บาท
บาท
บาท

27,995,000 บาท
77,000,000
15,400,000
27,995,000
33,605,000

บาท
บาท
บาท
บาท

27,995,000 บาท
77,000,000
15,400,000
27,995,000
33,605,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,514,300 บาท
78,000,000
15,600,000
24,514,300
37,885,700

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(106) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณวัดห้วยแข้
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายนา้ ) ตาบลศรีบญ
ุ เรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 442 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(107) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยขอบ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 53 เหนือนา้ ) ตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 542 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(108) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหาดแฮ่ หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 58 เหนือนา้ ) ตาบลโคกกว้าง อาเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 557 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(109) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าสุขสันต์ ปี 61
ถึงบ้านเวินโดน ปี 58 ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(110) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหาดทรายเพ หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 ท้ายนา้ ) ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 631 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

18,038,500 บาท
50,000,000
10,000,000
18,038,500
21,961,500

บาท
บาท
บาท
บาท

27,267,900 บาท
75,000,000
15,000,000
27,267,900
32,732,100

บาท
บาท
บาท
บาท

23,571,500 บาท
75,000,000
15,000,000
23,571,500
36,428,500

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

28,358,600 บาท
78,000,000
15,600,000
28,358,600
34,041,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(111) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเนินคนึง หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม ความยาว 277 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(112) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าหนามแก้ว หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 285 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(113) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผาตัง้ หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ความยาว 625 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(114) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านแจมป๋ อง หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมบ้านห้วยเอียน ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลหล่ายงาว
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(115) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาหนองบก หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 55 เหนือนา้ ) ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 272 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,183,800 บาท
31,000,000
6,200,000
11,183,800
13,616,200

บาท
บาท
บาท
บาท

18,038,500 บาท
50,000,000
10,000,000
18,038,500
21,961,500

บาท
บาท
บาท
บาท

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

18,038,500 บาท
50,000,000
10,000,000
18,038,500
21,961,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(116) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เหือง บ้านอาฮี หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(117) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เมย บ้านวังตะเคียนใต้ หมูท่ ่ี 7
ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(118) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปากเนียม หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 57 เหนือนา้ ) ตาบลห้วยพิชยั อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(119) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านคกเว้า
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 ท้ายนา้ ) ตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 467 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(120) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านธาตุใต้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ )
ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,983,300 บาท

29,000,000
5,800,000
14,983,300
8,216,700

บาท
บาท
บาท
บาท

18,038,500 บาท
50,000,000
10,000,000
18,038,500
21,961,500

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,687,500 บาท
20,000,000
4,000,000
10,687,500
5,312,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(121) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโพนสา ตาบลโพนสา
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 157 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(122) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านอาฮง หมูท่ ่ี 3
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 เหนือนา้ ) ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 541 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(123) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กระบุรี บ้านหลุมพอล่าง หมูท่ ่ี 10
ตาบลปากจัน่ อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว 618 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(124) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เมย (ห้วยวาเล่ย)์ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บ้านวาเล่ยเ์ หนือ หมูท่ ่ี 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลวาเล่ย ์ อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(125) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่ ทะเล
บริเวณศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ตาบลคลองขุด
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,200,000 บาท
20,000,000
4,000,000
9,200,000
6,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

18,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,430,800 บาท

40,000,000
8,000,000
14,430,800
17,569,200

บาท
บาท
บาท
บาท

11,750,000 บาท
20,000,000
4,000,000
11,750,000
4,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,800,000 บาท
32,000,000
6,400,000
12,800,000
12,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

295

(126) ฟื้ นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอา ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(127) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 2)
บริเวณชายฝัง่ หมูท่ ่ี 3,4,5 ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(128) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโพธิ์ไทร หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 61 ท้ายนา้ ) ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,280 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(129) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 4)
บริเวณชายฝัง่ หมูท่ ่ี 4 ต่อเนื่องเขื่อนเดิมถึงบริเวณสะพานสูบนา้
หมูท่ ่ี 5 ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ความยาว 1,361 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(130) ฟื้ นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอา ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 2)
ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

30,160,000 บาท
104,000,000
20,800,000
30,160,000
53,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,262,800 บาท
77,200,000
15,440,000
24,262,800
37,497,200

บาท
บาท
บาท
บาท

42,050,000 บาท
145,000,000
29,000,000
42,050,000
73,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท

31,000,000 บาท
155,000,000
31,000,000
62,000,000
62,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
75,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(131) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล (ระยะที่ 3) บริเวณชายหาดแตงโม
หมูท่ ่ี 2 ตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(132) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่
บริเวณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ และพื้นทีต่ ่อเนื่อง ตาบลบางละมุง
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(133) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปงของ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 61 เหนือนา้ ) ตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(134) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านดอนที่ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 59)
ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(135) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโจโก้ หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ไปท้ายนา้ ) ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(136) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยเอียน หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(137) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยลึก
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(138) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผาได
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 62 เหนือนา้ ) ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(139) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 62)
ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(140) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณบ้านเวียงดอนชัย หมูท่ ่ี 12 ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

11,200,000 บาท
56,000,000
11,200,000
22,400,000
22,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

39,000,000 บาท
195,000,000
39,000,000
78,000,000
78,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,000,000 บาท
180,000,000
36,000,000
72,000,000
72,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,600,000 บาท
28,000,000
5,600,000
11,200,000
11,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(141) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขงบ้านหนองเทา หมูท่ ่ี 7
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 ท้ายนา้ ) ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(142) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนากะเสริม หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(143) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโคกไก่เซา หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 62 ท้ายนา้ ) ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(144) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บ้านหนองจันทร์ หมูท่ ่ี 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 62 ท้ายนา้ ) ตาบลท่าค้อ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(145) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าอุเทน หมูท่ ่ี 3
(บริเวณสถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านท่าอุเทน) ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

28,000,000 บาท
140,000,000
28,000,000
56,000,000
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,700,000 บาท
38,500,000
7,700,000
15,400,000
15,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

18,000,000 บาท
90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,580,000 บาท
42,900,000
8,580,000
17,160,000
17,160,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(146) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเวินโดน หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายนา้ ) ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(147) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเหล่าหมากผาง หมูท่ ่ี 6
ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายนา้ ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(148) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านสะง ้อ หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 61 เหนือนา้ ) ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(149) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง ห้วยอีเต่าถึงบ้านไคสี หมูท่ ่ี 5
ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 625 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(150) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบึงกาฬใต้
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 เหนือนา้ ) ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

23,200,000 บาท
116,000,000
23,200,000
46,400,000
46,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

75,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,000,000 บาท
145,000,000
29,000,000
58,000,000
58,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(151) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบังบาตร หมูท่ ่ี 7
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 ท้ายนา้ ) ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(152) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหนองคังคา หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลหนองเดิน่ อาเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(153) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าส้มโฮง
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายนา้ ) ตาบลโคกกว้าง อาเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(154) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านหาดแฮ่ หมูท่ ่ี 3 ถึงบ้านท่าศิรขิ นั ธ์
ตาบลโคกกว้าง อาเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(155) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขงพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณบ้านนาเหนือ หมูท่ ่ี 9 ตาบลวิศษิ ฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

26,000,000 บาท
130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,700,000 บาท
103,500,000
20,700,000
41,400,000
41,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(156) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บริเวณวัดห้วยแข้
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลศรีบญ
ุ เรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(157) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าไคร้ หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 53 เหนือนา้ ) ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(158) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่าไคร้ หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(159) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาโพธิ์ หมูท่ ่ี 6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(160) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านดอนตาล หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 เหนือนา้ ) ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

12,500,000 บาท
62,500,000
12,500,000
25,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,800,000 บาท
79,000,000
15,800,000
31,600,000
31,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,600,000 บาท
78,000,000
15,600,000
31,200,000
31,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(161) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยกอก หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 56 เหนือนา้ ) ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(162) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านบุฮม (บริเวณห้วยเลาขึ้นเหนือนา้ )
ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(163) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านโนนสวรรค์ หมูท่ ่ี 8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 เหนือนา้ และท้ายนา้ ) ตาบลห้วยพิชยั
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(164) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านปากมัง่ หมูท่ ่ี 5
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 57 เหนือนา้ ) ตาบลหาดคัมภีร์ อาเภอปากชม
จังหวัดเลย ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(165) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เหือง บ้านนากระเซ็ง
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม เหนือนา้ - ท้ายนา้ ) ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,900,000 บาท
104,500,000
20,900,000
41,800,000
41,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,400,000 บาท
102,000,000
20,400,000
40,800,000
40,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(166) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านท่ากฐิน หมูท่ ่ี 6 ตาบลบ้านหม้อ
อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(167) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านสีกายใต้ หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 ท้ายนา้ ) ตาบลสีกาย อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(168) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านเดือ่ เจริญ หมูท่ ่ี 15
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 58 ท้ายนา้ ) ตาบลบ้านเดือ่ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(169) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านภูเสด็จ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 46 เหนือนา้ ) ตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(170) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านวัดหลวง หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ -ท้ายนา้ ) ตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,520,000 บาท
132,600,000
26,520,000
53,040,000
53,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,400,000 บาท
52,000,000
10,400,000
20,800,000
20,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,160,000 บาท
40,800,000
8,160,000
16,320,000
16,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(171) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านใหม่ทรายทอง หมูท่ ่ี 14
ตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(172) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านใหม่ทรายทอง หมูท่ ่ี 14
ถึงบ้านกุดบง หมูท่ ่ี 5 ตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(173) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านตาลชุม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ )
ตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ความยาว 390 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(174) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านต้อนน้อย
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ -ท้ายนา้ ) ตาบลบ้านต้อน อาเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(175) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านถิน่ ดุง หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 53 ท้ายนา้ ) ตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย ความยาว 166 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,360,000 บาท
46,800,000
9,360,000
18,720,000
18,720,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,984,000 บาท
19,920,000
3,984,000
7,968,000
7,968,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(176) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านนาสีดา หมูท่ ่ี 2
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 53 ท้ายนา้ ) ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(177) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านชานุมาน หมูท่ ่ี 1
ถึงบ้านโนนสาราญ หมูท่ ่ี 14 (ต่อเนื่องเขือนเดิม ปี 57 ท้ายนา้ ) ตาบลชานุมาน
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(178) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านอูบมุงถึงบ้านแก้งเกลี้ยง
ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(179) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง บ้านห้วยยาง หมูท่ ่ี 10
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 59 เหนือนา้ ) ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(180) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
(จากหน้าวัดนักบุญอันนา - หอนาฬกิ า) ระยะที่ 1 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,800,000 บาท
134,000,000
26,800,000
53,600,000
53,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

23,000,000 บาท
115,000,000
23,000,000
46,000,000
46,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

306

(181) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีห่ มูท่ ่ี 3 ตาบลปากพนังตะวันออก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 492 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่และเมืองน่ าอยูอ่ จั ฉริยะ
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- พื้นทีช่ มุ ชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีม่ มี าตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รบั ความสะดวก
และปลอดภัยในการดารงชีวติ

3,779,187,300 บาท
1,533,918,000 บาท

8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นเขตผังเมืองและพื้นทีต่ ่อเนื่องทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
15,699,436,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
15,699,436,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมือง
2. กาจัดวัชพืช

งบดาเนิ นงาน
44.0045
44.0045
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,489.9135
1,411.4926
78.4209
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
1,533.9180
1,455.4971
78.4209

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
122
72
80
80
80
(122)
โครงสร้างพื้นฐาน
แห่ง
33
18
20
20
20
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การออกแบบรายละเอียด
(33)
ตัน
เชิงปริมาณ : จานวนสิง่ กีดขวางการจราจรทางนา้
2,124,000
1,414,000
1,414,000
1,414,000
1,414,000
ทีถ่ ูกกาจัด
(1,879,907)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
9,533.5045 1,533.9180 1,544.0045 1,544.0045 1,544.0045
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9,533.5045 1,533.9180 1,544.0045 1,544.0045 1,544.0045
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
70.0632
44.0045
44.0045
44.0045
44.0045
- งบลงทุน
ล้านบาท
9,463.4413 1,489.9135 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

308

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง

1,533,918,000 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) วัสดุสานักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(10) วัสดุก่อสร้าง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)
(2) เรือกาจัดผักตบชวาและวัชพืช แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2 ลา
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่
เพือ่ การท่องเทีย่ ว ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

44,004,500
44,004,500
1,047,300
5,736,500
31,567,400
347,600
960,300
1,703,500
2,134,200
396,600
68,200
42,900
1,489,913,500
1,489,913,500
41,159,000
41,159,000
13,879,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,280,000 บาท
1,448,754,500 บาท
159,825,000 บาท

11,750,000 บาท
20,000,000
4,000,000
11,750,000
4,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,750,000 บาท

20,000,000
4,000,000
11,750,000
4,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนจังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนจังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครนายก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนจังหวัดสตูล 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,750,000 บาท
20,000,000
4,000,000
11,750,000
4,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,600,000 บาท

12,000,000
2,400,000
6,600,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,750,000 บาท

20,000,000
4,000,000
11,750,000
4,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,812,500 บาท

15,000,000
3,000,000
8,812,500
3,187,500

บาท
บาท
บาท
บาท
6,600,000 บาท

12,000,000
2,400,000
6,600,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,812,500 บาท

15,000,000
3,000,000
8,812,500
3,187,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อันดามัน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
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(16) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) การออกแบบมาตรฐานท่อร้อยสายสือ่ สารโทรคมนาคม
และสายไฟฟ้ าใต้ดนิ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ เจ้าพระยา
บริเวณหมูท่ ่ี 1 ถึง หมูท่ ่ี 3 ตาบลย่านซื่อ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
เมืองสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีโ่ กรกกราก
ระยะที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
11,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
2,000,000 บาท
10,000,000 บาท
2,000,000 บาท
8,000,000 บาท
148,096,700 บาท
6,463,400 บาท
39,370,000
1,904,500
11,710,800
19,291,300
6,463,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
14,014,200 บาท

36,800,000
7,380,000
15,405,800
14,014,200

บาท
บาท
บาท
บาท
12,661,200 บาท

37,670,000
8,100,000
16,908,800
12,661,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ เจ้าพระยา
ตาบลย่านซื่อ (ระยะที่ 2) อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโคกคราม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ เจ้าพระยา
ตาบลย่านซื่อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (ระยะที่ 3) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้ องกันนา้ ท่วม
เทศบาลนครสมุทรสาคร พื้นทีช่ ุมชนตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
เมืองสุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(ระยะที่ 2) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล
บ้านหินลาด ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,350,600 บาท
40,359,400
8,100,000
16,908,800
15,350,600

บาท
บาท
บาท
บาท
15,807,400 บาท

35,000,000
7,000,000
15,807,400
12,192,600

บาท
บาท
บาท
บาท
17,162,300 บาท

38,000,000
7,600,000
17,162,300
13,237,700

บาท
บาท
บาท
บาท

16,561,600 บาท
45,000,000
9,000,000
16,561,600
19,438,400

บาท
บาท
บาท
บาท

14,490,000 บาท
23,000,000
4,600,000
14,490,000
3,910,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,000,000 บาท

25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

313

(10) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะที่ 3) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ เจ้าพระยา
ฝัง่ ตะวันออก บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
ถึงหน้าสานักงานประปาจังหวัดอ่างทอง อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นที่
บริเวณชุมชนปากบาง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนา้
(1) ค่ากาจัดสิง่ กีดขวางการจราจรทางนา้ 1 รายการ
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสาธารณู ปโภคชุมชนท้ายเหมือง
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองเกาะคา อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,156,000 บาท
45,780,000 บาท
9,156,000 บาท
36,624,000 บาท
7,790,000 บาท
38,950,000 บาท
7,790,000 บาท
31,160,000 บาท

6,256,000 บาท
31,280,000 บาท
6,256,000 บาท
25,024,000 บาท
7,384,000 บาท
36,920,000 บาท
7,384,000 บาท
29,536,000 บาท
37,261,900 บาท
37,261,900 บาท
1,103,570,900 บาท
27,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
27,000,000
21,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเทศบาลตาบลเขื่องใน อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 4 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 1 อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และเขื่อนป้ องกันตลิง่ บริเวณวัดน่วมกานนท์
เทศบาลตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะปางตอง ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,691,800 บาท
79,170,000
16,000,000
19,000,000
31,040,000
2,691,800
10,438,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,580,100 บาท

240,080,000
108,260,300
53,999,700
37,820,000
3,580,100
36,419,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,500,000 บาท

30,000,000
6,000,000
13,500,000
10,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,120,100 บาท

39,800,000
5,970,000
10,972,900
17,737,000
5,120,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,410,000 บาท

78,970,000
16,000,000
10,800,000
33,760,000
18,410,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะลุม่ นา้ ปาย (ท่าโป่ งแดง) อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนบางเลน อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเทศบาลตาบลสทิงพระ
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนและปรับปรุงภูมทิ ศั น์พฒั นาเมืองริมตลิง่
แม่นา้ กก เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

6,794,300 บาท
49,364,000
7,404,600
13,774,000
21,391,100
6,794,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,860,000 บาท

79,000,000
16,000,000
13,100,000
31,040,000
18,860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
23,114,700 บาท

74,783,000
11,217,500
15,186,700
5,336,100
23,114,700
19,928,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,140,900 บาท

163,300,000
24,495,000
22,351,600
65,622,500
5,140,900
45,690,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,977,000 บาท

89,247,000
18,000,000
20,290,000
37,980,000
12,977,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 2 อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นา้ โขง บริเวณเวียงแก่น
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) โครงการซ่อมแซมสะพานเลียบชายฝัง่ ช่วงที่ 4 อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,799,300 บาท
88,920,000
18,000,000
24,480,000
33,333,400
2,799,300
10,307,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,730,000 บาท

67,730,000
16,000,000
40,200,000
1,800,000
9,730,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,935,000 บาท

49,310,000
10,000,000
25,125,000
1,250,000
12,935,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,335,300 บาท

95,840,000
19,245,600
18,491,200
28,335,300
29,767,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(18) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชายฝัง่ หาดทรายแก้ว
เทศบาลเมืองสิงหนคร อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 4 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนตากใบ อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

21,422,800 บาท
60,868,000
12,830,400
17,871,600
21,422,800
8,743,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,082,500 บาท

44,100,000
8,910,000
16,706,300
2,082,500
16,401,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,719,700 บาท

90,000,000
18,000,000
20,719,700
51,280,300

บาท
บาท
บาท
บาท
9,628,100 บาท

73,470,000
16,038,000
17,076,000
9,628,100
30,727,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
23,601,100 บาท

63,215,000
12,830,400
26,783,500
23,601,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(23) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย - ท้ายเหมือง
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(25) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ เพือ่ พัฒนาพื้นทีส่ วนสาธารณะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบริเวณโดยรอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(26) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ เพือ่ เป็ นสวนสุขภาพ
ตาบลบัวโคก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) โครงการพัฒนาเมืองเฉพาะพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลห้วยเรือ
ตาบลห้วยเรือ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปากพนัง อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

6,943,800 บาท
49,890,000
12,830,400
30,115,800
6,943,800

บาท
บาท
บาท
บาท
18,417,500 บาท

80,000,000
16,000,000
18,417,500
45,582,500

บาท
บาท
บาท
บาท
12,449,900 บาท

81,200,000
19,245,600
13,491,200
12,449,900
36,013,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,683,700 บาท

44,300,000
8,910,000
16,706,300
18,683,700

บาท
บาท
บาท
บาท
19,000,000 บาท

95,000,000 บาท
19,000,000 บาท
76,000,000 บาท
27,066,600 บาท
63,954,000
12,830,400
24,057,000
27,066,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(29) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที่ 3
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(30) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(31) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบึงลาควง ตาบลวังนา้ ซับ
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนดอกไม้ อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(33) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชายฝัง่ หาดทรายแก้ว
เทศบาลเมืองสิงหนคร อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(34) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลาพูน ค่าก่อสร้างถนนเลีย่ งเมือง
สาย ค 1 และ ค 3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข 2 และ ก 1 จังหวัดลาพูน
ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,695,700 บาท
70,000,000
14,434,200
13,868,400
20,695,700
21,001,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,336,000 บาท

64,038,000
12,830,400
22,871,600
28,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,098,000 บาท

55,800,000
12,830,400
17,871,600
25,098,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,968,000 บาท

44,420,000
8,910,000
25,542,000
9,968,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,285,700 บาท

90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(35) โครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมืองรวมเมืองปากพนัง ระยะ 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 5 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชุมชนเมืองและสาธารณู ปโภค
บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(38) โครงการพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณเขาน้อยและพื้นทีต่ ่อเนื่อง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(39) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชุมชนท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบุง่ กาแซว-ท่ากกแห่ ตาบลแจระแม
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

18,417,500 บาท
80,000,000
16,000,000
18,417,500
45,582,500

บาท
บาท
บาท
บาท
31,900,000 บาท

110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,500,000 บาท

50,000,000
10,000,000
22,500,000
17,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,507,600 บาท

70,000,000
14,000,000
22,507,600
33,492,400

บาท
บาท
บาท
บาท
13,813,200 บาท

60,000,000
12,000,000
13,813,200
34,186,800

บาท
บาท
บาท
บาท
29,000,000 บาท

145,000,000
29,000,000
58,000,000
58,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) โครงการพัฒนาพื้นทีแ่ ละปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์บริเวณริมแม่นา้ กก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนคลองแดน ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(43) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ระยะที่ 1 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(44) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเขาชัยสนและชุมชนต่อเนื่อง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(45) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ พรุเฉวง ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(46) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ ริมแม่นา้ ยม
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

30,450,000 บาท
105,000,000
21,000,000
30,450,000
53,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

322

(47) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชุมชนเมืองและสาธารณู ปโภค
บริเวณสวนสาธารณะหนองแคและศูนย์การเรียนรู ท้ างธรรมชาติ
เทศบาลเมืองหล่มสัก อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(48) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(49) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(50) โครงการพัฒนาเมืองชุมพลบุรี อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(51) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีแ่ ก้มลิงบึงตะเคร็ง
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(52) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

13,750,000 บาท
68,750,000
13,750,000
27,500,000
27,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,319,000 บาท

126,595,000
25,319,000
50,638,000
50,638,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
35,200,000 บาท

176,000,000
35,200,000
70,400,000
70,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,200,000 บาท

131,000,000
26,200,000
52,400,000
52,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(53) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนบางน้อย ระยะที่ 3
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(54) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 2
อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(55) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลาภู
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(56) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชุมชนวัดไทรม้า ตาบลไทรม้า
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(57) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบบึงสระบัว
ตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(58) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนบึงละหาร อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

12,326,000 บาท
61,630,000
12,326,000
24,652,000
24,652,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,000,000 บาท

20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
29,800,000 บาท
149,000,000
29,800,000
59,600,000
59,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
39,000,000 บาท

195,000,000
39,000,000
78,000,000
78,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(59) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองเขมราฐ อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการที่ดินที่ได้รบั การจัดรูปเพื่อพัฒนา
188,120,500 บาท
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาพื้นทีอ่ ย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามระบบมาตรฐานผังเมืองรวม
โดยการจัดเตรียมสาธารณู ปโภค-สาธารณู ปการ ให้เพียงพอกับกิจกรรมทีก่ าหนดตามผังเมืองรวมหรือเป็ นการ
พัฒนาพื้นทีต่ ามแผนแม่บทและพื้นที่ เป็ นเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ ฯ
และนโยบายการพัฒนาของเทศบาลและจังหวัดโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการอยูอ่ าศัย
ของประชาชาชนโดยส่วนรวม
8.5.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ ป้ าหมายการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีข่ องจังหวัด
8.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
3,317,798,300 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,317,798,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
13.0946
13.0946

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นทีด่ ว้ ยวิธกี ารจัดรูปทีด่ นิ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
175.0259
175.0259
-

รวม
188.1205
188.1205

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนาด้วยวิธกี าร
6,942
1,199
2,500
2,500
2,500
จัดรูปทีด่ นิ
(5,315)
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
(100)
ในพื้นทีจ่ ดั รูปทีด่ นิ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม
ล้านบาท
2,490.3940
188.1205
213.0946
213.0946
213.0946
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,490.3940
188.1205
213.0946
213.0946
213.0946
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

53.7108
2,436.6832
-

13.0946
175.0259
-

13.0946
200.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

13.0946
200.0000
-

13.0946
200.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการที่ดินที่ได้รบั การจัดรูปเพื่อพัฒนา
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
(8) วัสดุสานักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไปรษณี ย ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

188,120,500 บาท
13,094,600
12,734,300
360,000
302,400
1,616,400
474,500
3,676,400
207,300
198,900
4,850,100
380,000
668,300
360,300
360,300
175,025,900
175,025,900
175,025,900
175,025,900
6,338,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,413,600 บาท
71,580,000
18,000,000
18,214,700
1,947,800
12,413,600
21,003,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,540,900 บาท

89,680,000
18,000,000
28,650,000
33,779,500
2,540,900
6,709,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดนครพนม ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดพังงา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดปัตตานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดตราด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,878,100 บาท
24,742,000
6,476,200
12,142,800
5,878,100
244,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,658,100 บาท

130,450,000
26,216,900
38,839,900
36,658,100
28,735,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,617,700 บาท

80,056,000
16,011,200
16,617,700
47,427,100

บาท
บาท
บาท
บาท
15,551,700 บาท

30,100,000
6,020,000
15,551,700
8,528,300

บาท
บาท
บาท
บาท
6,391,000 บาท

42,140,000
8,428,000
6,391,000
27,321,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,600,000 บาท

38,000,000 บาท
7,600,000 บาท
30,400,000 บาท
7,314,000 บาท
36,570,000 บาท
7,314,000 บาท
29,256,000 บาท
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(11) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

30,266,200 บาท
151,330,900
30,266,200
60,532,300
60,532,400

บาท
บาท
บาท
บาท
14,456,600 บาท

72,283,000
14,456,600
28,913,200
28,913,200

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

65,000,000
13,000,000
26,000,000
26,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

329

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการวางและสนับสนุ นด้านการผังเมือง
2,057,148,800 บาท
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ กาหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถนาไปพัฒนาพื้นทีอ่ ย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถชี วี ติ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น
8.5.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ มือง ชุมชน และจังหวัด ทีม่ กี ารกาหนดแนวทางและแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่
8.5.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
15,535,973,800 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
15,535,973,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. วางและจัดทาผังเมือง
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
3. พัฒนาระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS) เพือ่ การผังเมือง

งบดาเนิ นงาน
126.7247
64.7471
61.9776
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
51.3348
0.0228 1,879.0665
31.1525
0.0228
635.5580
20.1823
167.1688
1,076.3397

หน่วย:ล้านบาท

รวม
2,057.1488
731.4804
249.3287
1,076.3397

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
ผัง
เชิงปริมาณ : จานวนผังเมืองทีจ่ ดั ทา
484
118
120
120
120
( 484 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
595
102
102
102
102
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
(595)
แห่ง
181
78
74
75
76
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ม่ี รี ะบบภูมศิ าสตร์
สารสนเทศ(GIS)
(148)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พื้นทีเ่ มือง/ชุมชน ทีไ่ ด้รบั
100
100
100
100
100
(100)
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้
และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นทีอ่ ย่างเหมาะสม
ล้านบาท
7,398.5825 2,057.1488 2,026.7475 2,026.7475 2,026.7475
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
7,398.5825 2,057.1488 2,026.7475 2,026.7475 2,026.7475
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
518.9024
126.7247
126.7247
126.7247
126.7247
- งบลงทุน
ล้านบาท
168.5846
51.3348
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
0.0529
0.0228
0.0228
0.0228
0.0228
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
6,711.0426 1,879.0665 1,900.0000 1,900.0000 1,900.0000
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการวางและสนับสนุ นด้านการผังเมือง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
(12) วัสดุสานักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสี
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถใหม่ (21 คัน) 21 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,057,148,800 บาท
126,724,700
113,460,600
104,550,600
4,470,200
922,000
3,191,700
25,124,400
2,929,400
1,912,500
14,128,800
28,615,200
6,533,700
5,000
397,000
7,601,100
3,035,200
200,800
231,700
182,500
3,569,400
1,500,000
2,673,000
13,365,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,237,000 บาท

28,586,300
3,638,300
6,237,000
6,237,000
6,237,000
6,237,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 156 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ตาบลนาชะอัง
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลาพูน ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 1,139 หน่วย)
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
(3) ระบบสารองข้อมูลและกูค้ นื ข้อมูล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

13,264,100
4,927,400
540,500
3,416,400
1,750,100
2,629,700
51,334,800
51,334,800
51,334,800
1,662,100
1,662,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,360,000 บาท
4,047,000 บาท

1,288,000 บาท

1,025,000 บาท
30,713,500 บาท
13,479,600 บาท

7,739,700 บาท
9,494,200 บาท
547,700 บาท
547,700 บาท

332

2.1.1.5 ครุภณั ฑ์สารวจ
(1) ครุภณั ฑ์สารวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS ชนิดหลายความถี่
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ชุด
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) การวางผังภาคเหนือ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) การวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) การวางผังภาคใต้ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,051,500 บาท
951,500 บาท

11,100,000
22,800
22,800
21,800
1,000
1,879,066,500
1,879,066,500
21,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,630,600 บาท
49,000,000
9,800,000
27,630,600
11,569,400

บาท
บาท
บาท
บาท
29,322,200 บาท

52,000,000
10,400,000
29,322,200
12,277,800

บาท
บาท
บาท
บาท
26,502,800 บาท

47,000,000
9,400,000
26,502,800
11,097,200

บาท
บาท
บาท
บาท
28,092,900 บาท

38,000,000
7,600,000
28,092,900
2,307,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองใหม่นครราชสีมา 1 โครงการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
และชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

36,964,300 บาท
50,000,000
10,000,000
36,964,300
3,035,700

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
5,444,000 บาท
60,321,000
12,064,200
42,812,800
5,444,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,602,300 บาท
32,154,000
6,430,800
22,120,900
3,602,300

บาท
บาท
บาท
บาท
3,992,900 บาท

38,127,000
7,625,400
26,508,700
3,992,900

บาท
บาท
บาท
บาท
3,845,400 บาท

35,871,000
7,174,200
24,851,400
3,845,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดภูเก็ต และสงขลา 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย
และนครพนม 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลาพูน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงราย 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) การวางผังภาคตะวันออก 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) การวางผังภาคกลาง 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,056,800 บาท
23,811,000
4,762,200
15,992,000
3,056,800

บาท
บาท
บาท
บาท

4,026,400 บาท
38,640,000
7,728,000
26,885,600
4,026,400

บาท
บาท
บาท
บาท
4,871,200 บาท

51,561,000
10,312,200
36,377,600
4,871,200

บาท
บาท
บาท
บาท
3,790,600 บาท

35,034,000
7,006,800
24,236,600
3,790,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,794,400 บาท

43,000,000
8,600,000
19,350,000
9,794,400
5,255,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,022,200 บาท

44,000,000
8,800,000
19,800,000
10,022,200
5,377,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

335

(18) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(19) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) การวางผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดพิจติ ร 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

18,200,000 บาท
52,000,000
10,400,000
23,400,000
18,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,757,100 บาท

38,000,000
7,600,000
17,100,000
12,757,100
542,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,114,300 บาท

48,000,000
9,600,000
21,600,000
16,114,300
685,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,650,000 บาท

39,000,000
7,800,000
17,550,000
13,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
18,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,350,000 บาท

41,000,000
8,200,000
18,450,000
14,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,700,000 บาท

42,000,000
8,400,000
18,900,000
14,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท

336

(25) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(26) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(28) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(29) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(30) การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 1 ผัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
18,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,800,000 บาท

48,000,000
9,600,000
21,600,000
16,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,500,000 บาท

50,000,000
10,000,000
22,500,000
17,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,114,300 บาท

48,000,000
9,600,000
21,600,000
16,114,300
685,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,100,000 บาท

46,000,000
9,200,000
20,700,000
16,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,442,900 บาท

46,000,000
9,200,000
20,700,000
15,442,900
657,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดชุมพร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(33) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(34) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

4,020,200 บาท
38,545,000
7,709,000
26,815,800
4,020,200

บาท
บาท
บาท
บาท

6,978,600 บาท
83,791,500
16,758,300
60,054,600
6,978,600

บาท
บาท
บาท
บาท

5,725,300 บาท
64,623,000
12,924,600
45,973,100
5,725,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,204,400 บาท
41,384,000
8,277,100
28,902,500
4,204,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(35) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดระนอง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(36) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดพังงา 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(37) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดกระบี่ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(38) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดตรัง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,901,600 บาท
21,437,000
4,287,400
14,248,000
2,901,600

บาท
บาท
บาท
บาท

3,272,200 บาท
27,105,000
5,421,000
18,411,800
3,272,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,501,300 บาท
30,608,500
6,121,700
20,985,500
3,501,300

บาท
บาท
บาท
บาท

3,589,700 บาท
31,960,500
6,392,100
21,978,700
3,589,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(39) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดพัทลุง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(40) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(41) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000
จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(42) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดราชบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(43) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท
และสิงห์บรุ ี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,955,200 บาท
22,256,000
4,451,200
14,849,600
2,955,200

บาท
บาท
บาท
บาท

4,352,700 บาท
43,631,000
8,726,200
30,552,100
4,352,700

บาท
บาท
บาท
บาท

3,128,000 บาท
24,900,000
4,980,000
16,792,000
3,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,858,900 บาท

20,784,000
4,156,800
13,768,300
2,858,900

บาท
บาท
บาท
บาท

3,348,700 บาท
28,275,000
5,655,000
19,271,300
3,348,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(44) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(45) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดปัตตานี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(46) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดยะลา 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดสตูล 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,015,400 บาท
23,178,000
4,635,600
15,527,000
3,015,400

บาท
บาท
บาท
บาท

13,895,300 บาท
18,915,000
3,783,000
13,895,300
1,236,700

บาท
บาท
บาท
บาท

32,381,700 บาท
44,079,800
8,816,000
32,381,700
2,882,100

บาท
บาท
บาท
บาท

11,837,200 บาท
16,113,500
3,222,700
11,837,200
1,053,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(48) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดเลย 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

51,980,700 บาท
70,759,000
14,151,800
51,980,700
4,626,500

บาท
บาท
บาท
บาท

60,422,900 บาท
82,251,000
16,450,200
60,422,900
5,377,900

บาท
บาท
บาท
บาท

25,269,300 บาท
34,398,000
6,879,600
25,269,300
2,249,100

บาท
บาท
บาท
บาท

54,554,400 บาท
74,262,500
14,852,500
54,554,400
4,855,600

บาท
บาท
บาท
บาท

342

(52) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดหนองบัวลาภู 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(54) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(55) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

60,489,700 บาท
82,342,000
16,468,400
60,489,700
5,383,900

บาท
บาท
บาท
บาท

18,426,700 บาท
25,083,500
5,016,700
18,426,700
1,640,100

บาท
บาท
บาท
บาท

20,556,400 บาท
27,982,500
5,596,500
20,556,400
1,829,600

บาท
บาท
บาท
บาท

42,211,000 บาท
57,460,000
11,492,000
42,211,000
3,757,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(56) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดอานาจเจริญ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(57) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดพะเยา 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(58) สารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล
จังหวัดน่าน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000
จังหวัดกาแพงเพชร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(60) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000
จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,093,800 บาท
20,546,500
4,109,300
15,093,800
1,343,400

บาท
บาท
บาท
บาท

30,249,600 บาท
41,177,500
8,235,500
30,249,600
2,692,400

บาท
บาท
บาท
บาท

54,778,800 บาท
74,568,000
14,913,600
54,778,800
4,875,600

บาท
บาท
บาท
บาท

25,291,300 บาท
34,428,000
6,885,600
25,291,300
2,251,100

บาท
บาท
บาท
บาท

19,382,100 บาท
26,384,000
5,276,800
19,382,100
1,725,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(61) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(62) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000
จังหวัดสกลนคร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(63) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(64) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(65) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(66) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดพิษณุโลก และพิจติ ร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,413,500 บาท
27,788,000
5,557,600
20,413,500
1,816,900

บาท
บาท
บาท
บาท

28,226,900 บาท
38,424,000
7,684,800
28,226,900
2,512,300

บาท
บาท
บาท
บาท
45,165,600 บาท

61,482,000
12,296,400
45,165,600
4,020,000

บาท
บาท
บาท
บาท
34,699,600 บาท

47,235,000
9,447,000
34,699,600
3,088,400

บาท
บาท
บาท
บาท
25,851,100 บาท

35,190,000
7,038,000
25,851,100
2,300,900

บาท
บาท
บาท
บาท
33,822,400 บาท

46,041,000
9,208,200
33,822,400
3,010,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(67) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครสวรรค์ และลพบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(68) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดลาปาง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(69) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดตาก 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(70) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี
และอุทยั ธานี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(71) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(72) จัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

34,816,400 บาท
47,394,000
9,478,800
34,816,400
3,098,800

บาท
บาท
บาท
บาท
27,623,000 บาท

37,602,000
7,520,400
27,623,000
2,458,600

บาท
บาท
บาท
บาท
36,160,700 บาท

49,224,000
9,844,800
36,160,700
3,218,500

บาท
บาท
บาท
บาท

28,773,400 บาท
39,168,000
7,833,600
28,773,400
2,561,000

บาท
บาท
บาท
บาท
31,686,900 บาท

43,134,000
8,626,800
31,686,900
2,820,300

บาท
บาท
บาท
บาท
42,937,500 บาท

58,449,000
11,689,800
42,937,500
3,821,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(73) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(74) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(75) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(76) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(77) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพภูมสิ ารสนเทศกลางด้านผังเมือง
(ONE DPT) ระยะที่ 3 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(78) การศึกษาออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองเก่าเชียงราย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ผัง
(79) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนแม่จนั อาเภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย 1 ผัง
(80) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ผัง
(81) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองระนอง
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ผัง
(82) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนตะกัว่ ป่ า
อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 1 ผัง
(83) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนแกลง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ผัง
(84) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองเก่าแพร่
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ผัง

7,125,000 บาท
27,000,000
13,500,000
7,125,000
6,375,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,388,900 บาท

28,000,000
14,000,000
7,388,900
6,611,100

บาท
บาท
บาท
บาท
9,236,100 บาท

35,000,000
17,500,000
9,236,100
8,263,900

บาท
บาท
บาท
บาท
6,861,100 บาท

26,000,000
13,000,000
6,861,100
6,138,900

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท

347

(85) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองยโสธร
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ผัง
(86) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองพิษณุโลก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ผัง
(87) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนนครไทย
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 ผัง
(88) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองสุรนิ ทร์
อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 ผัง
(89) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนหลังสวน
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ผัง
(90) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนบางคล้า
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ผัง
(91) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ผัง
(92) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนป่ าโมก
อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 ผัง
(93) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ผัง
(94) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ผัง
(95) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(96) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(97) การปรับปรุงแผนทีแ่ ละจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000
จังหวัดบุรรี มั ย์ ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,500,000 บาท
13,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท
13,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท
14,000,000 บาท
28,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,500,000 บาท
25,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท

21,000,000 บาท
105,000,000 บาท
21,000,000 บาท
84,000,000 บาท
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(98) การจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศ
(GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บริเวณอาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง
อาเภอนิคมพัฒนา อาเภอปลวกแดง อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
และพื้นทีต่ ่อเนื่อง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(99) การจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศ
(GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บริเวณอาเภอเมืองชลบุรี อาเภอสัตหีบ
อาเภอบางละมุง อาเภอศรีราชา อาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคม
และอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(100) การจัดทาข้อมูลทางกายภาพการผังเมือง ด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศ
(GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บริเวณอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบ้านโพธิ์
และอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(101) การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ระดับอาเภอ 1 รายการ
(102) โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด
และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1 โครงการ

10,140,000 บาท
50,700,000 บาท
10,140,000 บาท
40,560,000 บาท

16,800,000 บาท
84,000,000 บาท
16,800,000 บาท
67,200,000 บาท

6,120,000 บาท
30,600,000 บาท
6,120,000 บาท
24,480,000 บาท
98,892,000 บาท
11,165,700 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1,798,626,700 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1,798,626,700 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้เกิดความสะดวกปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ และกระตุน้ เศรษฐกิจในพื้นที่ ซึง่ เป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ให้มคี วามเป็ นอยูท่ ด่ี มี กี ารประกอบอาชีพทีย่ งยื
ั่ น
8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)
14,761,436,000 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
14,761,436,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
2. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นทีฟ่ าร์มตัวอย่างฯ
3. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
1,798.6267
644.4476
74.5714
1,079.6077

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1,798.6267
644.4476
74.5714
1,079.6077

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีช่ มุ ชนในจังหวัดชายแดน
1,008
233
240
240
240
(1,008)
ภาคใต้ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มคี วามน่าอยู่ ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ : จานวนความต้องการของประชาชน
ในพื้นทีไ่ ด้รบั การตอบสนองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของความต้องการ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

50
(50)

50

50

50

50

ล้านบาท

7,562.8093

1,798.6267

1,800.0000

1,800.0000

1,800.0000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7,562.8093
7,562.8093
-

1,798.6267
1,798.6267
-

1,800.0000
1,800.0000
-

1,800.0000
1,800.0000
-

1,800.0000
1,800.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

350

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยื
่ น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,798,626,700 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 92 รายการ (รวม 92 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมุนี - จาบัง หมูท่ ่ี 3
ตาบลจะแหน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 4.400 กิโลเมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนธง หมูท่ ่ี 11, หมูท่ ่ี 2
ตาบลนา้ ขาว อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 แห่ง

1,798,626,700
1,798,626,700
1,798,626,700
578,108,000
474,153,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,140,400 บาท
20,708,000
4,141,900
12,425,700
4,140,400

บาท
บาท
บาท
บาท

16,200,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายป่ ากัน-หลักเขต 30 หมูท่ ่ี 1
ตาบลประกอบ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 4.470 กิโลเมตร 1 แห่ง

18,774,000 บาท

(5) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายห้าแยก - นา้ ตกไอร์ตอื ดอ
หมูท่ 1่ี ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 แห่ง

10,800,000 บาท

(6) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านหว้าหลัง-คูนายสังข์
หมูท่ ่ี 10 ตาบลนาหว้า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.880 กิโลเมตร 1 แห่ง

13,580,000 บาท

(7) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนคราม หมูท่ ่ี 8
ตาบลสะพานไม้แก่น อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,480,000 บาท

(8) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านกระอาน
หมูท่ ่ี 4 - บ้านควนกลอย หมูท่ ่ี 10 ตาบลท่าม่วง อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 แห่ง

18,900,000 บาท

(9) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร์ลาคอ-ไอร์ลาคอใน หมูท่ ่ี 5
ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 แห่ง

10,080,000 บาท
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1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)
(2) ระบบระบายนา้ พร้อมถนน เพือ่ รองรับอุทกภัยของเมือง
บริเวณพื้นทีต่ าบลรูสะมิแล ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ความยาว 1100 เมตร (ระยะที่ 2) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) เขื่อนป้ องกันการกัดเซาะปากแม่นา้ ปัตตานี พร้อมงานปรับภูมทิ ศั น์
หมูท่ ่ี 6 บ้านสวนสมเด็จ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปัตตานี อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปัตตานี
บริเวณชุมชนห้าแยกกาปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา ความยาว 2,225 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

1,220,518,700 บาท
41,340,800 บาท

4,761,900 บาท
50,000,000
10,000,000
13,571,400
21,666,700
4,761,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,750,000 บาท
75,000,000
15,000,000
30,000,000
28,250,000
1,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,651,400 บาท

90,000,000
18,000,000
28,106,600
33,242,000
10,651,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,023,100 บาท
98,775,000
19,760,000
29,176,900
35,815,000
14,023,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) โครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบระบายนา้ พื้นทีช่ ุมชนคูหามุข
และพื้นทีช่ ุมชนตลาดเมืองใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านรอตันบาตู (ระยะที่ 2) ตาบลกะลุวอ อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านโคกปาฆาบือซา (ระยะที่ 2) ตาบลกะลุวอ อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านโคกโก (ระยะที่ 2) ตาบลโต๊ะเด็ง อาเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านปาลูกากาบัส (ระยะที่ 2) ตาบลเอราวัณ อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

8,915,000 บาท
84,990,000
17,000,000
27,058,300
32,016,700
8,915,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,623,500 บาท
16,480,000
3,296,700
10,559,800
2,623,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1,609,600 บาท
14,250,000
2,851,200
9,789,200
1,609,600

บาท
บาท
บาท
บาท

3,293,200 บาท
16,480,000
3,296,700
9,890,100
3,293,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,293,200 บาท
16,480,000
3,296,700
9,890,100
3,293,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 2) ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านป่ าไผ่ (ระยะที่ 2) ตาบลตันหยงลิมอ อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) โครงการปรับภูมทิ ศั น์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
บริเวณสวนนราเปี่ ยมสุข (ระยะที่ 2) ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) โครงการก่อสร้างถังเก็บนา้ ใสสาหรับโรงผลิตนา้ ประปา
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ริมคลองมาบัง บริเวณข้างสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,341,500 บาท
14,700,000
2,940,300
9,418,200
2,341,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1,609,600 บาท
14,250,000
2,851,200
9,789,200
1,609,600

บาท
บาท
บาท
บาท

5,107,600 บาท
25,570,000
5,115,600
15,346,800
5,107,600

บาท
บาท
บาท
บาท
7,430,400 บาท

28,497,000
5,997,600
15,069,000
7,430,400

บาท
บาท
บาท
บาท

5,788,300 บาท
18,510,000
3,704,400
9,017,300
5,788,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุไหงปาดี
บริเวณวัดประชุมชลธารา หมูท่ ่ี 6 ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองไอกานู วา
บริเวณศูนย์ฝึกวิชาชีพอาเภอสุคริ นิ หมูท่ ่ี 6 ตาบลมาโมง อาเภอสุคริ นิ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก (จุดที่ 1)
บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ หมูท่ ่ี 1 ตาบลนานาค อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(19) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านเกาะยาว หมูท่ ่ี 1
ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ
(จุดที่ 1) หมูท่ ่ี 13 ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

6,495,400 บาท
22,930,000
4,586,400
11,848,200
6,495,400

บาท
บาท
บาท
บาท

2,158,200 บาท
17,850,000
3,572,100
12,119,700
2,158,200

บาท
บาท
บาท
บาท

2,851,000 บาท
21,340,000
5,159,700
13,329,300
2,851,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,867,200 บาท

24,250,000
4,851,000
12,531,800
6,867,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,527,200 บาท
20,910,000
4,851,000
12,531,800
3,527,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(21) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ
(จุดที่ 2) หมูท่ ่ี 13 ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส หมูท่ ่ี 3
ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านกูบู หมูท่ ่ี 6
ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ต่อเนื่อง)
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส
เขตเทศบาลตาบลตันหยงมัส หมูท่ ่ี 1 ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(25) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก
หมูท่ ่ี 1 ตาบลมะรือโบออก อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

3,587,200 บาท
20,970,000
4,851,000
12,531,800
3,587,200

บาท
บาท
บาท
บาท

2,147,700 บาท
16,370,000
3,969,000
10,253,300
2,147,700

บาท
บาท
บาท
บาท

4,927,200 บาท
22,310,000
4,851,000
12,531,800
4,927,200

บาท
บาท
บาท
บาท

5,617,700 บาท
19,840,000
3,969,000
10,253,300
5,617,700

บาท
บาท
บาท
บาท

6,464,300 บาท
22,820,000
4,564,400
11,791,300
6,464,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(26) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองกือนี (ต่อเนื่อง)
เขตเทศบาลตาบลต้นไทร หมูท่ ่ี 1 ตาบลปะลุกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก เขตเทศบาลตาบล
บูเก๊ะตา หมูท่ ่ี 2 ตาบลโล๊ะจูด อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(28) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองสามัคคี
(ฝัง่ ถนนสามัคคี สาย ก) บริเวณโรงพยาบาลปัตตานี ถึงวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ตาบลสะบารัง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ความยาว 1,035 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(29) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
บริเวณโค้งยะหริ่งฝัง่ จะบังติกอ และบริเวณเขื่อนจะบังติกอ
ถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(30) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันการกัดเซาะปากแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับภูมทิ ศั น์ บ้านสวนสมเด็จ (ระยะที่ 3) ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

504,800 บาท
14,570,000
3,572,100
10,493,100
504,800

บาท
บาท
บาท
บาท

6,381,000 บาท
24,870,000
5,159,700
13,329,300
6,381,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,285,300 บาท
54,860,000
11,501,300
18,073,400
25,285,300

บาท
บาท
บาท
บาท

5,309,500 บาท
17,544,000
3,707,400
8,527,100
5,309,500

บาท
บาท
บาท
บาท

14,134,300 บาท
32,980,000
6,950,200
11,895,500
14,134,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ เลียบถนนสาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตาชี ตาบลตาชี
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(33) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ
บริเวณชุมชนบ้านจารู เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(34) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ บ้านสองพีน่ อ้ ง หมูท่ ่ี 1
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(35) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา
บริเวณกุโบร์บา้ นหัวสะพาน หมูท่ ่ี 7 ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

14,214,800 บาท
37,770,000
7,938,000
15,617,200
14,214,800

บาท
บาท
บาท
บาท
8,121,400 บาท

25,585,000
5,292,000
12,171,600
8,121,400

บาท
บาท
บาท
บาท

8,515,500 บาท
25,106,000
5,027,400
11,563,100
8,515,500

บาท
บาท
บาท
บาท
4,537,500 บาท

18,429,000
3,704,400
10,187,100
4,537,500

บาท
บาท
บาท
บาท

4,608,500 บาท
18,500,000
3,704,400
10,187,100
4,608,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(36) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ้านชายคลอง หมูท่ ่ี 3 ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(37) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ บ้านท่าโพธิ์ หมูท่ ่ี 3
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(38) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บริเวณชุมชนขนมจีน
หมูท่ ่ี 3 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(39) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านคลองขุด
หมูท่ ่ี 9 (ช่วงที่ 1) ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(40) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ริมคลองมาบังเชื่อมคลองตายาย ซอยผลทวี ตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

7,547,500 บาท
30,700,000
6,174,000
16,978,500
7,547,500

บาท
บาท
บาท
บาท
4,710,500 บาท

18,999,000
3,810,300
10,478,200
4,710,500

บาท
บาท
บาท
บาท
7,938,100 บาท

25,385,000
5,080,300
12,366,600
7,938,100

บาท
บาท
บาท
บาท

6,615,900 บาท
21,155,000
4,233,600
10,305,500
6,615,900

บาท
บาท
บาท
บาท

8,266,100 บาท
26,440,000
5,292,000
12,881,900
8,266,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ริมคลองมาบัง บริเวณโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ ตาบลควนขัน
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(42) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านในใส หมูท่ ่ี 15
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(43) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านวังช่อนชัย
หมูท่ ่ี 17 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(44) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู
บริเวณชุมชนตลาดสดพัฒนา หมูท่ ่ี 3 ตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(45) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านคลองขุด
หมูท่ ่ี 9 (ช่วงที่ 2) ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

8,276,100 บาท
26,450,000
5,292,000
12,881,900
8,276,100

บาท
บาท
บาท
บาท
7,717,700 บาท

24,680,000
4,939,200
12,023,100
7,717,700

บาท
บาท
บาท
บาท
7,717,700 บาท

24,680,000
4,939,200
12,023,100
7,717,700

บาท
บาท
บาท
บาท

6,615,900 บาท
21,155,000
4,233,600
10,305,500
6,615,900

บาท
บาท
บาท
บาท

6,615,900 บาท
21,155,000
4,233,600
10,305,500
6,615,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(46) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ คลองละงู บ้านคลองขุด หมูท่ ่ี 9
(จุดที่ 2 หลังปัมปตท.)
๊
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ริมคลองมาบัง หมูท่ ่ี 2 บ้านกะดุ ตาบลควนขัน อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) การศึกษาจัดทาแผนแม่บทและสารวจออกแบบการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ คลองละงูจากบริเวณกุโบร์ สวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง หมูท่ ่ี 3 ตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ คลองละงู หมูท่ ่ี 15 บ้านในใส หมูท่ ่ี 17 บ้านวังช่อนชัย ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,497,500 บาท
22,500,000
4,500,000
11,497,500
6,502,500

บาท
บาท
บาท
บาท

9,821,000 บาท
21,350,000
4,270,000
9,821,000
7,259,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,083,300 บาท

35,000,000
7,000,000
18,083,300
9,916,700

บาท
บาท
บาท
บาท

10,269,200 บาท
30,000,000
6,000,000
10,269,200
13,730,800

บาท
บาท
บาท
บาท

10,269,200 บาท
30,000,000
6,000,000
10,269,200
13,730,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(51) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ คลองละงู หมูท่ ่ี 3 บ้านเกาะยวน
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ชายหาดบางศิลา ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา หมูท่ ่ี 4
ตาบลคลองอู่ตะเภา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(54) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ชายทะเล บ้านทุง่ สะโบ๊ะ หมูท่ ่ี 2
ตาบลทุง่ บุหลัง อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(55) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
คลองตายาย ช่วงที่ 1 ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,040,000 บาท
24,000,000
4,800,000
11,040,000
8,160,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,200,000 บาท

20,000,000
4,000,000
9,200,000
6,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,859,200 บาท
95,500,000
19,100,000
20,859,200
55,540,800

บาท
บาท
บาท
บาท
11,960,000 บาท

26,000,000
5,200,000
11,960,000
8,840,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,557,700 บาท
25,000,000
5,000,000
8,557,700
11,442,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(56) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 1)
ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(57) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 2)
ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(58) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 3)
ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 435 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอุเทน บริเวณพรุบาโกย สะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ความยาวรวม 1,160 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(60) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ
บริเวณชุมชนเปาะยานี เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ความยาวรวม 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

19,402,800 บาท
42,180,000
8,436,000
19,402,800
14,341,200

บาท
บาท
บาท
บาท

17,739,600 บาท
42,490,000
8,498,000
17,739,600
16,252,400

บาท
บาท
บาท
บาท

17,130,000 บาท
41,030,000
8,206,000
17,130,000
15,694,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,696,600 บาท
98,000,000
19,600,000
26,696,600
51,703,400

บาท
บาท
บาท
บาท

26,468,800 บาท
55,000,000
11,000,000
26,468,800
17,531,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(61) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตาชี (ระยะที่ 2)
ตาบลตาชี อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(62) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก
บริเวณบ้านกัวลอต๊ะ หมูท่ ่ี 4 ตาบลนานาค อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(63) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ
(จุดที่ 2) หมูท่ ่ี 1 ตาบลนานาค อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(64) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ
หมูท่ ่ี 8 ตาบลโละจูด อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(65) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก
(จุดที่ 2) หมูท่ ่ี 1 ตาบลมะรือโบออก อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,400,000 บาท
32,000,000
6,400,000
15,400,000
10,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,186,700 บาท
23,000,000
4,600,000
13,186,700
5,213,300

บาท
บาท
บาท
บาท

11,883,300 บาท
23,000,000
4,600,000
11,883,300
6,516,700

บาท
บาท
บาท
บาท

11,250,000 บาท
30,000,000
6,000,000
11,250,000
12,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,775,000 บาท
23,400,000
4,680,000
8,775,000
9,945,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(66) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส
บริเวณบ้านลาไม หมูท่ ่ี 5 ตาบลบองอ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(67) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองวัดโต๊ะโม๊ะ
บริเวณวัดโต๊ะโม๊ะ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(68) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านแม่ทอมออก
หมูท่ ่ี 4 ตาบลแม่ทอม อาเภอบางกลา่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(69) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เทพา บ้านบ่อเตย หมูท่ ่ี 1
ตาบลปากบาง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(70) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา หมูท่ ่ี 2
ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกลา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,263,200 บาท
30,000,000
6,000,000
13,263,200
10,736,800

บาท
บาท
บาท
บาท

7,687,500 บาท
20,500,000
4,100,000
7,687,500
8,712,500

บาท
บาท
บาท
บาท

12,357,100 บาท
20,000,000
4,000,000
12,357,100
3,642,900

บาท
บาท
บาท
บาท
13,685,000 บาท

29,750,000
5,950,000
13,685,000
10,115,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,271,900 บาท

25,500,000
5,100,000
12,271,900
8,128,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(71) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านนารังนกเหนือ
หมูท่ ่ี 5 ตาบลแม่ทอม อาเภอบางกลา่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(72) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ คลองละงู จากบริเวณชุมชนขนมจีน
หมูท่ ่ี 3 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(73) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองเบตง ตาบลยะรม
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(74) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปัตตานี
บริเวณสะพานเมืองนิบง ตาบลยุโป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ความยาวรวม 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(75) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองบือติง
(ฝัง่ ซ้ายและฝัง่ ขวา) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,160,000 บาท
21,600,000
4,320,000
11,160,000
6,120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,660,000 บาท

21,000,000
4,200,000
9,660,000
7,140,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,962,100 บาท

78,000,000
15,600,000
18,962,100
43,437,900

บาท
บาท
บาท
บาท

21,514,700 บาท
88,500,000
17,700,000
21,514,700
49,285,300

บาท
บาท
บาท
บาท

13,097,000 บาท
31,370,000
6,274,000
13,097,000
11,999,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(76) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองสามัคคี
(ฝัง่ โรงพยาบาลปัตตานี ) บริเวณโรงพยาบาลปัตตานี ถึงวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ตาบลสะบารัง อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(77) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมบริเวณริมคลองกระแนรี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(78) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ
(จุดที่ 3) หมูท่ ่ี 1 ตาบลนานาค อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(79) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ
(จุดที่ 4) หมูท่ ่ี 1 ตาบลนานาค อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(80) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส
เขตเทศบาลตาบลตันหยงมัส (จุดที่ 2) หมูท่ ่ี 1 ตาบลตันหยงมัส
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,750,300 บาท
35,330,000
7,066,000
14,750,300
13,513,700

บาท
บาท
บาท
บาท

11,446,400 บาท
22,400,000
4,480,000
11,446,400
6,473,600

บาท
บาท
บาท
บาท

11,883,300 บาท
23,000,000
4,600,000
11,883,300
6,516,700

บาท
บาท
บาท
บาท

11,883,300 บาท
23,000,000
4,600,000
11,883,300
6,516,700

บาท
บาท
บาท
บาท

9,125,000 บาท
30,000,000
6,000,000
9,125,000
14,875,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(81) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 1)
หมูท่ ่ี 2 ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(82) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 1)
หมูท่ ่ี 7 ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(83) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบ้านแหร
บริเวณวัดศรีนคร ตาบลคีรเี ขต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(84) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ
บริเวณชุมชนกาปงบารู ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ความยาวรวม 820 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(85) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปัตตานี
บริเวณบ้านบันนังสตา ตาบลบันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ความยาวรวม 420 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

8,212,500 บาท
27,000,000
5,400,000
8,212,500
13,387,500

บาท
บาท
บาท
บาท

9,000,000 บาท
24,000,000
4,800,000
9,000,000
10,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,453,100 บาท
42,500,000
8,500,000
20,453,100
13,546,900

บาท
บาท
บาท
บาท

24,062,500 บาท
50,000,000
10,000,000
24,062,500
15,937,500

บาท
บาท
บาท
บาท

16,699,400 บาท
34,700,000
6,940,000
16,699,400
11,060,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(86) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมชุมชนบ้านดอนรัก
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ฝัง่ ซ้าย) บ้านดอนรัก หมูท่ ่ี 1 ตาบลดอนรัก
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(87) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมชุมชนบ้านดอนรัก
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ฝัง่ ขวา) บ้านดอนรัก หมูท่ ่ี 1 ตาบลดอนรัก
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(88) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองกูลูวง (ฝัง่ ซ้ายและขวา)
บ้านกันรี หมูท่ ่ี 4 ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 386 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(89) โครงการก่อสร้างระบบระบายนา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานา้ ท่วม
บริเวณถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(90) โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพือ่ การกีฬาและนันทนาการตามผังเมือง
ชุมชนเทศบาลตาบลต้นไทร อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,228,200 บาท
23,930,000
4,786,000
12,228,200
6,915,800

บาท
บาท
บาท
บาท

12,126,000 บาท
23,730,000
4,746,000
12,126,000
6,858,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,146,700 บาท
26,400,000
5,280,000
11,146,700
9,973,300

บาท
บาท
บาท
บาท

20,413,100 บาท
38,200,000
7,640,000
20,413,100
10,146,900

บาท
บาท
บาท
บาท
9,788,500 บาท

20,000,000
4,000,000
9,788,500
6,211,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(91) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองโลกาเยาะฝัง่ ซ้าย
(ตอนที่ 2) บ้านกะลูแป หมูท่ ่ี 5 ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 745 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(92) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 2)
หมูท่ ่ี 2 ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(93) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 2)
หมูท่ ่ี 7 ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(94) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านรอตันบาตู (ระยะที่ 4) ตาบลกะลุวอ
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

21,280,000 บาท
50,400,000
10,080,000
21,280,000
19,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,410,200 บาท
27,650,000
5,530,000
8,410,200
13,709,800

บาท
บาท
บาท
บาท

9,000,000 บาท
24,000,000
4,800,000
9,000,000
10,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,800,000 บาท

(95) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านปาฆาบือซา (ระยะที่ 4) ตาบลกะลุวอ
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(96) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองคู บ้านหัวควน หมูท่ ่ี 11
ตาบลนา้ ขาว อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
(97) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองนาทวี หมูท่ ่ี 1
ตาบลท่าประดู่ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
(98) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ ซ้าย)
ตอนที่ 1 บ้านโคกม่วง หมูท่ ่ี 5 ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 684 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,300,000 บาท
18,000,000 บาท
14,500,000 บาท

9,300,000 บาท
46,500,000 บาท
9,300,000 บาท
37,200,000 บาท
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(99) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ
(จุดที่ 3) หมูท่ ่ี 13 ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(100) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ
บริเวณชุมชนนัดโต๊ะโมง ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ความยาวรวม 1,250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(101) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เทพา (ต่อเนื่อง)
บ้านบ่อเตย หมูท่ ่ี 1 ตาบลปากบาง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(102) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ ซ้าย)
ตอนที่ 3 บ้านงาแม่ หมูท่ ่ี 4 ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาว 603 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(103) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ตอนที่ 1) บ้านตะลุโบ๊ะ หมูท่ ่ี 1 ตาบลปะกาฮะรัง
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(104) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ตอนที่ 2) บ้านตะลุโบ๊ะ หมูท่ ่ี 1 ตาบลปะกาฮะรัง
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,250,000 บาท
56,250,000 บาท
11,250,000 บาท
45,000,000 บาท

15,600,000 บาท
78,000,000
15,600,000
31,200,000
31,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,700,000 บาท
28,500,000 บาท
5,700,000 บาท
22,800,000 บาท

7,840,000 บาท
39,200,000 บาท
7,840,000 บาท
31,360,000 บาท

5,540,000 บาท
27,700,000 บาท
5,540,000 บาท
22,160,000 บาท

5,580,000 บาท
27,900,000 บาท
5,580,000 บาท
22,320,000 บาท

371

(105) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ตอนที่ 3) บ้านตะลุโบ๊ะ หมูท่ ่ี 1 ตาบลปะกาฮะรัง
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(106) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ ขวา)
ตอนที่ 1 บ้านตะลุโบ๊ะ หมูท่ ่ี 1 ตาบลปะกาฮะรัง อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 516 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(107) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านกูบู (จุดที่ 4) หมูท่ ่ี 6
ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(108) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมริมแม่นา้ ปัตตานี บ้านจางา
ตอนที่ 1 หมูท่ ่ี 2 ตาบลปะกาฮะรัง อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(109) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านเกาะยาว (จุดที่ 3)
หมูท่ ่ี 1 ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(110) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านกาปงปูลาโต๊ะบีซู
(จุดที่ 1) หมูท่ ่ี 8 ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,900,000 บาท
39,500,000 บาท
7,900,000 บาท
31,600,000 บาท

6,700,000 บาท
33,500,000 บาท
6,700,000 บาท
26,800,000 บาท
4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

4,120,000 บาท
20,600,000 บาท
4,120,000 บาท
16,480,000 บาท

4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(111) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันนา้ ท่วมเลียบถนนสาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ฝัง่ ขวา)
บ้านรูสะมิแล หมูท่ ่ี 1 ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(112) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก
บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 2) หมูท่ ่ี 8 ตาบลโละจูด อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,225 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(113) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ โก-ลก
บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 3) หมูท่ ่ี 8 ตาบลโละจูด อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(114) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส
เขตเทศบาลตาบลตันหยงมัส (จุดที่ 3) หมูท่ ่ี 1 ตาบลตันหยงมัส
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(115) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส
บริเวณบ้านลาไม (จุดที่ 2) หมูท่ ่ี 5 ตาบลบองอ อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(116) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแว้ง บริเวณบ้านสะบือรัง
หมูท่ ่ี 3 ตาบลฆอเลาะ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 980 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,310,000 บาท
26,550,000 บาท
5,310,000 บาท
21,240,000 บาท

9,800,000 บาท
49,000,000 บาท
9,800,000 บาท
39,200,000 บาท

8,240,000 บาท
41,200,000 บาท
8,240,000 บาท
32,960,000 บาท

4,760,000 บาท
23,800,000 บาท
4,760,000 บาท
19,040,000 บาท

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

5,605,600 บาท
28,028,000 บาท
5,605,600 บาท
22,422,400 บาท
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(117) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองจาเราะปาตอ หมูท่ ่ี 6
บ้านปอเนาะ ตาบลสุวารี อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(118) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตือระ - ลูโบ๊ะซามา
บ้านตือระ หมูท่ ่ี 2 ตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(119) โครงการพัฒนาเมืองเพือ่ การนันทนาการ
บริเวณชุมชนตลาดเมืองใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(120) โครงการปรับภูมทิ ศั น์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส และพระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ตาบลโคกเคียน
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(121) โครงการปรับภูมทิ ศั น์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
บริเวณสวนนราเปี่ ยมสุข (ระยะที่ 3) ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท

5,800,000 บาท
29,000,000 บาท
5,800,000 บาท
23,200,000 บาท

5,000,000 บาท
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
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(122) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายนา้ เพือ่ ป้ องกันนา้ ท่วม
บริเวณสวนขวัญเมือง เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(123) โครงการพัฒนาเมืองเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัดไทยพัฒนาราม
ตาบลคีรเี ขต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,800,000 บาท
24,000,000
4,800,000
9,600,000
9,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,200,000 บาท

26,000,000
5,200,000
10,400,000
10,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
436,295,600 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
436,295,600 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทีส่ ่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง และพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วในพื้นที่
8.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดเป้ าหมายทีก่ าหนดในแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
8.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
3,130,327,300 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,130,327,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
436.2956
436.2956
-

รวม
436.2956
436.2956

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว
45
21
25
25
25
ได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(45)
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
(100)
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
ล้านบาท
1,194.0317
436.2956
500.0000
500.0000
500.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,194.0317
436.2956
500.0000
500.0000
500.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,194.0317
-

436.2956
-

500.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

500.0000
-

500.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะพยาม อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ พรุเฉวง ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

436,295,600 บาท
436,295,600
436,295,600
436,295,600
436,295,600

บาท
บาท
บาท
บาท

14,440,000 บาท
54,440,000
11,000,000
25,300,000
3,700,000
14,440,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,804,100 บาท

137,592,000
22,932,000
27,149,900
4,804,100
82,706,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
31,037,600 บาท

72,632,800
15,876,000
25,719,200
31,037,600

บาท
บาท
บาท
บาท
35,803,400 บาท

131,630,000
26,460,000
42,865,200
35,803,400
26,501,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนคลองแดน อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหนองหาร เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเพือ่ การท่องเทีย่ วชุมชนสอยดาว
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วนา้ พุรอ้ นและปรับปรุงสวนสาธารณะ
รักษะวาริน จังหวัดระนอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,074,100 บาท
54,358,400
14,994,000
24,290,300
15,074,100

บาท
บาท
บาท
บาท
8,277,300 บาท

42,637,000
12,348,000
22,011,700
8,277,300

บาท
บาท
บาท
บาท
19,448,400 บาท

80,000,000
16,000,000
19,448,400
44,551,600

บาท
บาท
บาท
บาท
23,842,100 บาท

60,000,000
12,000,000
23,842,100
24,157,900

บาท
บาท
บาท
บาท
40,600,000 บาท

140,000,000
28,000,000
40,600,000
71,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,200,000 บาท

80,000,000
16,000,000
23,200,000
40,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ วนครสามธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ทะเลแหวกเกาะพิทกั ษ์
ชุมชนบางนา้ จืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว ชุมชนตาบลตันหยงโป
ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ ะ
จังหวัดสตูล 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเพือ่ การท่องเทีย่ วชุมชนสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองอ่าวนาง ระยะที่ 2
(ปรับปรุงถนนพร้อมภูมทิ ศั น์สายป่ ายางและสายนาไทย) อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

19,568,600 บาท
85,000,000
17,000,000
19,568,600
48,431,400

บาท
บาท
บาท
บาท
20,300,000 บาท

70,000,000
14,000,000
20,300,000
35,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,900,000 บาท
65,000,000
13,000,000
20,900,000
31,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,000,000 บาท
145,000,000
29,000,000
58,000,000
58,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(17) โครงการปรับปรุงพื้นทีช่ ุมชนปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเชียงแสน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สาธารณู ปโภคพื้นฐาน และภูมทิ ศั น์
ชุมชนหลังสวนและปากนา้ หลังสวน จังหวัดชุมพร (ตามผลการศึกษา
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหลังสวนและชุมชนปากนา้ หลังสวน)
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณชุมชนธาตุนอ้ ย ตาบลหลักช้าง
อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ กาหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับ
การเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติก และปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
- เพือ่ ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทีส่ ่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและพัฒนาในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

296,506,100 บาท
296,506,100 บาท

8.8.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครพนม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดตราด และจังหวัดนราธิวาส
8.8.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)
2,429,496,100 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,429,496,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
296.5061
296.5061
-

รวม
296.5061
296.5061

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั
57
18
20
20
20
(57)
การพัฒนาในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
(100)
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
ล้านบาท
1,232.9900
296.5061
300.0000
300.0000
300.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,232.9900
296.5061
300.0000
300.0000
300.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,232.9900
-

296.5061
-

300.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

300.0000
-

300.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษด่านแม่สาย อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

296,506,100 บาท
296,506,100
296,506,100
296,506,100
296,506,100

บาท
บาท
บาท
บาท

2,952,800 บาท
79,900,000
11,985,000
14,210,800
31,793,600
2,952,800
18,957,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
19,500,000 บาท

89,500,000
18,000,000
41,400,000
10,600,000
19,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,988,600 บาท

89,290,000
18,000,000
21,321,400
37,980,000
11,988,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,619,100 บาท

79,466,500
16,000,000
20,875,700
31,040,000
10,619,100
931,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านแพง
และจุดผ่อนปรนท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

24,868,500 บาท
96,830,000
19,404,000
26,589,800
24,868,500
25,967,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
21,685,000 บาท

92,480,000
19,404,000
27,589,800
21,685,000
23,801,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,987,000 บาท

158,410,000
31,752,000
37,040,000
4,987,000
84,631,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,211,900 บาท

74,864,000
15,876,000
28,300,700
5,211,900
25,475,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,953,800 บาท

32,000,000
6,400,000
10,953,800
14,646,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองตากใบ ชุมชนตาบาลีเฮ
ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาบลโล๊ะจูด
อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนบริเวณจุดผ่อนปรนท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,719,700 บาท
90,000,000
18,000,000
20,719,700
51,280,300

บาท
บาท
บาท
บาท
20,719,700 บาท

90,000,000
18,000,000
20,719,700
51,280,300

บาท
บาท
บาท
บาท
29,000,000 บาท

100,000,000
20,000,000
29,000,000
51,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,300,000 บาท

70,000,000
14,000,000
20,300,000
35,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,000,000 บาท

120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนตากใบ อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

105,000,000
21,000,000
42,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000 บาท
16,000,000 บาท
64,000,000 บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1,126,141,200 บาท
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
29,947,200 บาท
ชายแดน
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ยกระดับ เชือ่ มโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชือ่ มโยงการตลาดในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ
8.9.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดพิษณุโลก
8.9.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
110,100,000 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
110,100,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน
ภาคเหนือ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
29.9472
29.9472
-

รวม
29.9472
29.9472

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
1
1
1
โครงสร้างพื้นฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้ าหมาย
(1)
และเมืองชายแดนภาคเหนือ
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
(100)
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
57.7710
29.9472
22.3818
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
57.7710
29.9472
22.3818
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

57.7710
-

29.9472
-

22.3818
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีแ่ ก้มลิงบึงตะเคร็ง อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

29,947,200 บาท
29,947,200
29,947,200
29,947,200
29,947,200

บาท
บาท
บาท
บาท

29,947,200 บาท
110,100,000
22,050,000
35,721,000
29,947,200
22,381,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
8.9.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและการบริการ
8.9.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
8.9.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
565,000,000 บาท
8.9.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
565,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

165,307,200 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติภาคเหนือ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
165.3072
165.3072
-

รวม
165.3072
165.3072

8.9.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่
ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
5
5
5
พื้นฐานทีส่ ่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางกลุม่
(5)
ท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติภาคเหนือ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

100

ล้านบาท

100
(100)
113.0000

165.3072

286.6928

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

113.0000
113.0000
-

165.3072
165.3072
-

286.6928
286.6928
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ุมชนเมืองหล่มสัก อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 3 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะริมแม่นา้ เจ้าพระยา อาเภอเมืองอุทยั ธานี
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึด๊ หมูท่ ่ี 4
ตาบลม่วงตึด๊ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนสามเหลีย่ มทองคา อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

165,307,200 บาท
165,307,200
165,307,200
165,307,200
165,307,200

บาท
บาท
บาท
บาท

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
34,800,000 บาท

120,000,000
24,000,000
34,800,000
61,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,600,000 บาท

140,000,000
28,000,000
40,600,000
71,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
37,700,000 บาท

130,000,000
26,000,000
37,700,000
66,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
33,350,000 บาท

115,000,000
23,000,000
33,350,000
58,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท

389

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
8.9.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนและเชือ่ มโยงการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
8.9.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
8.9.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
204,400,000 บาท
8.9.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
204,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ

40,880,000 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการค้าชายแดน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
40.8800
40.8800
-

รวม
40.8800
40.8800

8.9.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
1
1
1
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการค้าชายแดน
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงการพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
40.8800
81.7600
81.7600
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.8800
81.7600
81.7600
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

40.8800
-

81.7600
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

81.7600
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 3 อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

40,880,000 บาท
40,880,000
40,880,000
40,880,000
40,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,880,000 บาท
204,400,000
40,880,000
81,760,000
81,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์

75,000,000 บาท

8.9.4.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
8.9.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดอ่างทอง
8.9.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
320,000,000 บาท
8.9.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
320,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและโครงสร้างพื้นฐาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
75.0000
75.0000
-

รวม
75.0000
75.0000

8.9.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
1
2
2
1
โครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(1)
เชิงธรรมชาติและนิเวศน์
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
32.0000
75.0000
149.0000
64.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
32.0000
75.0000
149.0000
64.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

32.0000
-

75.0000
-

149.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

64.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิ เวศน์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบริเวณคลองลาท่าแดง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเทศบาลตาบลเกษไชโย อาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

75,000,000 บาท
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

43,000,000 บาท
160,000,000
32,000,000
43,000,000
85,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
32,000,000 บาท

160,000,000
32,000,000
64,000,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
8.9.5.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเมืองการค้า และการท่องเทีย่ วชายแดน
8.9.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดยะลา
8.9.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
70,000,000 บาท
8.9.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
70,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

20,300,000 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20.3000
20.3000
-

รวม
20.3000
20.3000

8.9.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
1
1
1
เมืองการค้า และการท่องเทีย่ วชายแดน
(1)
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

100
(100)
14.0000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

14.0000
14.0000
-

100

100

20.3000

35.7000

-

-

20.3000
20.3000
-

35.7000
35.7000
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเบตง ระยะ 2
จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,300,000 บาท
20,300,000
20,300,000
20,300,000
20,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,300,000 บาท
70,000,000
14,000,000
20,300,000
35,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และ
อารยธรรม
8.9.6.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวก เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมภาคตะวันออก

24,420,000 บาท

8.9.6.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดจันทบุรี
8.9.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
110,000,000 บาท
8.9.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
110,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
24.4200
24.4200
-

รวม
24.4200
24.4200

8.9.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
1
1
1
(1)
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

100
(100)
22.0000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

22.0000
22.0000
-

100

100

24.4200

63.5800

-

-

24.4200
24.4200
-

63.5800
63.5800
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา
วัฒนธรรม และอารยธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบบริเวณ
ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

24,420,000 บาท
24,420,000
24,420,000
24,420,000
24,420,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,420,000 บาท
110,000,000
22,000,000
24,420,000
63,580,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.7 โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
36,097,600 บาท
8.9.7.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ฟื้ นฟู อนุรกั ษ์ ป้ องกัน บารุงรักษา ดูแลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมภาคตะวันออก
8.9.7.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
8.9.7.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
424,882,000 บาท
8.9.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
424,882,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
36.0976
36.0976
-

รวม
36.0976
36.0976

8.9.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : พื้นทีช่ ายฝัง่ ทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน
5
6
6
1
การกัดเซาะจากการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล
(5)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
189.3805
36.0976
163.4039
36.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
189.3805
36.0976
163.4039
36.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

189.3805
-

36.0976
-

163.4039
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

36.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

36,097,600 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

36,097,600
36,097,600
36,097,600
36,097,600

(1) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเลชายฝัง่ อ่าวดงตาล หมูท่ ่ี 2
เทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ระยะ 2)
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมือง
จังหวัดตราด (ระยะ 2) ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน ตาบลคลองขุด
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณถนนเลียบชายฝัง่ ทะเล บ้านปากนา้ แขมหนู ตาบลตะกาดเง ้า
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

3,587,000 บาท
105,499,000
21,168,000
34,292,200
3,587,000
46,451,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,026,500 บาท

52,450,000
11,695,300
21,928,700
2,026,500
16,799,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,632,700 บาท

74,800,000
14,994,000
25,458,600
4,632,700
29,714,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,935,300 บาท
54,643,000
11,289,600
21,168,000
1,935,300
20,250,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณหาดสวนสน
หมูท่ ่ี 1 ตาบลแกลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเลบริเวณชายฝัง่ อ่าวดงตาล
เทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

5,916,100 บาท
47,490,000
9,525,600
17,860,500
5,916,100
14,187,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,000,000 บาท
90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
10,000,000 บาท
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงของภาค
8.9.8.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค
ให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยังยื
่ น
8.9.8.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดระนอง
8.9.8.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
50,000,000 บาท
8.9.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
50,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วที่
มีชอ่ื เสียงของภาค

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
10.0000
10.0000
-

รวม
10.0000
10.0000

8.9.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
1
1
1
พื้นฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
10.0000
20.0000
20.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
10.0000
20.0000
20.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

10.0000
-

20.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

20.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริม
ธุรกิจต่อเนื่ องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์หาดส้มแป้ น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยง
18,857,200 บาท
กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง
8.9.9.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเดิมให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพของภาค
8.9.9.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดตรัง
8.9.9.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
60,000,000 บาท
8.9.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.9.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วให้มมี าตรฐาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
18.8572
18.8572
-

รวม
18.8572
18.8572

8.9.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่
ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนาแหล่ง
1
1
1
(1)
ท่องเทีย่ วบนบกบริเวณตอนในของภาคเชือ่ มโยง
กับแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลทีม่ ชี อ่ื เสียง
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

100
(100)
12.0000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

12.0000
12.0000
-

100

100

18.8572

29.1428

-

-

18.8572
18.8572
-

29.1428
29.1428
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณ
ตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะวังนกนา้
อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

18,857,200 บาท
18,857,200
18,857,200
18,857,200
18,857,200

บาท
บาท
บาท
บาท

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.10 โครงการที่ 10 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของ
523,709,200 บาท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.9.10.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาระบบป้ องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้ นฟูความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.9.10.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง
8.9.10.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
2,322,952,700 บาท
8.9.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,322,952,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.10.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ภาคใต้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
523.7092
523.7092
-

รวม
523.7092
523.7092

8.9.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : พื้นทีช่ ายฝัง่ ทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน
13
23
23
10
การกัดเซาะจากการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล
(13)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
502.5225
523.7092
975.4170
321.3040
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
502.5225
523.7092
975.4170
321.3040
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

502.5225
-

523.7092
-

975.4170
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

321.3040
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดมัตโพน หมูท่ ่ี 2
ตาบลปากนา้ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาว 348 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตาบลบางมะพร้าว
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านนางกา
ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความยาว 292 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล (ต่อเนือ่ งเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมูท่ ่ี 5
ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

523,709,200 บาท
523,709,200
523,709,200
523,709,200
523,709,200

บาท
บาท
บาท
บาท

14,341,800 บาท
46,400,000
9,702,000
18,191,300
14,341,800
4,164,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
38,957,700 บาท

143,227,000
28,753,200
46,580,200
38,957,700
28,935,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,830,000 บาท
59,400,000
12,069,300
20,492,600
16,830,000
10,008,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,729,900 บาท
228,110,000
45,864,000
65,110,500
11,729,900
105,405,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม หมูท่ ่ี 2
ตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ระยะ 2)
ความยาว 554 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ หมูท่ ่ี 1
ตาบลปากพนังฝัง่ ตะวันออก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความยาว 2,057 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ หมูท่ ่ี 3 หมูท่ ่ี 5
ตาบลปากพนังฝัง่ ตะวันออก และหมูท่ ่ี 1 ตาบลบางพระ อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณบ้านทุง่ เปลว ตาบลตะเสะ
อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,964,100 บาท
45,755,700
9,172,800
17,199,000
12,964,100
6,419,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,010,400 บาท
78,300,000
16,934,400
28,753,200
14,010,400
18,602,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35,090,000 บาท
121,000,000
24,200,000
35,090,000
61,710,000

บาท
บาท
บาท
บาท

42,485,000 บาท
146,500,000
29,300,000
42,485,000
74,715,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,292,400 บาท

60,000,000
12,000,000
19,292,400
28,707,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเล บ้านปากระวะ
(ระยะที่ 3) หมูท่ ่ี 5 ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,460 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ที่
ชายฝัง่ หาดมหาราช เทศบาลตาบลสทิงพระ อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดแหลมพ้อ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่
หมูท่ ่ี 7 ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 3)
บริเวณชายฝัง่ หมูท่ ่ี 4, 5 ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

71,400,000 บาท
306,000,000
306,000,000
61,200,000
71,400,000
173,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

45,418,700 บาท
169,000,000
33,800,000
45,418,700
89,781,300

บาท
บาท
บาท
บาท

12,880,000 บาท
28,000,000
5,600,000
12,880,000
9,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท

27,657,200 บาท
88,000,000
17,600,000
27,657,200
42,742,800

บาท
บาท
บาท
บาท

19,500,000 บาท
97,500,000
19,500,000
39,000,000
39,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่
หมูท่ ่ี 7,8,9 ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะ 3)
พื้นทีช่ ายฝัง่ หาดมหาราช เทศบาลตาบลสทิงพระ อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมู่ 6 ตาบลคันธุลี อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 1,291 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมู่ 3 ตาบลวัง อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 790 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ หมูท่ ่ี 6 บ้านท้องอ่าว
เทศบาลเมืองดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความยาว 747 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

27,600,000 บาท
138,000,000
27,600,000
55,200,000
55,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,540,000 บาท
77,700,000
15,540,000
31,080,000
31,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,201,000 บาท

71,005,000
14,201,000
28,402,000
28,402,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,586,000 บาท

52,930,000
10,586,000
21,172,000
21,172,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตาบลบางมะพร้าว
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ระยะ 4) ความยาว 920 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเล หมู่ 4 บ้านคอหมู
ตาบลปากนา้ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมู่ 10 ตาบลท่ายาง อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ความยาว 1,017 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ หมู่ 6 ตาบลหาดทรายรี
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 633 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

30,000,000 บาท
150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,230,000 บาท

46,150,000
9,230,000
18,460,000
18,460,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,170,000 บาท

50,850,000
10,170,000
20,340,000
20,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,825,000 บาท

79,125,000
15,825,000
31,650,000
31,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท

410

8.9.11 โครงการที่ 11 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
8.9.11.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาแหล่งนา้ เดิม แหล่งนา้ ธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพในการกักเก็บนา้ เพือ่ ป้ องกันความเสียหาย
จากอุทกภัย และภัยแล้ง

21,000,000 บาท

8.9.11.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนครพนม
8.9.11.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
105,000,000 บาท
8.9.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
105,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.11.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งนา้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
21.0000
21.0000
-

รวม
21.0000
21.0000

8.9.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การบริหาร
1
1
1
จัดการนา้ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

100

100

-

ล้านบาท

-

21.0000

42.0000

42.0000

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

21.0000
21.0000
-

42.0000
42.0000
-

42.0000
42.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการนา้ หนองเครือเขา
อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

21,000,000 บาท
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,000,000 บาท
105,000,000
21,000,000
42,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.12 โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม

33,009,800 บาท

8.9.12.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒั นธรรม
8.9.12.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
8.9.12.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
87,379,000 บาท
8.9.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
87,379,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.12.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒั นธรรม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
33.0098
33.0098
-

รวม
33.0098
33.0098

8.9.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
1
1
1
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ยกระดับการท่องเทีย่ ว
(1)
เชิงประเพณี วฒั นธรรม
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

100
(100)
50.7455

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

50.7455
50.7455
-

100

100

-

-

33.0098

3.6237

-

-

33.0098
33.0098
-

3.6237
3.6237
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีอ่ ่างเก็บนา้ ธวัชชัย ตาบลมะอึ อาเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

33,009,800 บาท
33,009,800
33,009,800
33,009,800
33,009,800

บาท
บาท
บาท
บาท

33,009,800 บาท
87,379,000
17,650,600
33,094,900
33,009,800
3,623,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

414

8.9.13 โครงการที่ 13 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถชี ีวิตลุม่ น้ าโขง - เชิงกีฬา

30,470,100 บาท

8.9.13.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม่ นา้ โขง - เชิงกีฬา
8.9.13.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนครพนม
8.9.13.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
384,790,000 บาท
8.9.13.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
384,790,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.13.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม่ นา้ โขง - เชิงกีฬา

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
30.4701
30.4701
-

รวม
30.4701
30.4701

8.9.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนา
4
4
4
(4)
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ยกระดับการท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ
ลุม่ นา้ โขง - เชิงกีฬา
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

100

ล้านบาท

100
(100)
211.6794

30.4701

142.6405

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

211.6794
211.6794
-

30.4701
30.4701
-

142.6405
142.6405
-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

415

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถชี ีวิต
ลุม่ น้ าโขง - เชิงกีฬา

30,470,100 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

30,470,100
30,470,100
30,470,100
30,470,100

(1) ก่อสร้างเขื่อน-ทางจักรยาน และทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นา้ โขง
(ต่อเนื่อง) จากสวนเทิดพระเกียรติถงึ แขวงทางหลวงนครพนม
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขื่อนป้ องกันตลิง่ เส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นา้ โขง
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (จากหน้าวัดพระอินทร์แปลง
ถึงสวนเทิดพระเกียรติ) จังหวัดนครพนม ความยาว 565 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) เขื่อนป้ องกันตลิง่ เส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นา้ โขง
บ้านหนองจันทร์ หมูท่ ่ี 14 ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

3,570,000 บาท
105,000,000
21,168,000
34,292,200
3,570,000
45,969,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,041,800 บาท
51,900,000
10,407,600
19,514,300
16,041,800
5,936,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,349,600 บาท
87,000,000
19,404,000
32,946,400
5,349,600
29,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) เขื่อนป้ องกันตลิง่ เส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นา้ โขง
บ้านหนองจันทร์ หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 13 ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,508,700 บาท
140,890,000
28,224,000
45,722,900
5,508,700
61,434,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

417

8.9.14 โครงการที่ 14 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
8.9.14.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงชายแดนให้มคี วามสมบูรณ์
- พัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

31,022,000 บาท

8.9.14.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดหนองคาย
8.9.14.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
155,110,000 บาท
8.9.14.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
155,110,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.14.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และชายแดน

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
31.0220
31.0220
-

รวม
31.0220
31.0220

8.9.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
1
1
1
พื้นฐานตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
31.0220
62.0440
62.0440
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
31.0220
62.0440
62.0440
ล้านบาท
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
31.0220
62.0440
62.0440
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนด่านชายแดน จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

31,022,000 บาท
31,022,000
31,022,000
31,022,000
31,022,000
31,022,000
155,110,000
31,022,000
62,044,000
62,044,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.15 โครงการที่ 15 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.9.15.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเทีย่ วธรรมชาติ
8.9.15.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเลย
8.9.15.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
230,000,000 บาท
8.9.15.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
230,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

66,120,900 บาท

8.9.15.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
66.1209
66.1209
-

รวม
66.1209
66.1209

8.9.15.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั การส่งเสริม
3
3
3
และพัฒนาการท่องเทีย่ วธรรมชาติ
(3)
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
(100)
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
ล้านบาท
46.0000
66.1209
117.8791
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
46.0000
66.1209
117.8791
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

46.0000
-

66.1209
-

117.8791
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองเขมราฐ อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (บึงหัวทะเล)
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาเมืองพื้นทีช่ ุมชนวัดท่าแขก-แก่งคุดคู ้
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

66,120,900 บาท
66,120,900
66,120,900
66,120,900
66,120,900

บาท
บาท
บาท
บาท

17,115,500 บาท
50,000,000
10,000,000
17,115,500
22,884,500

บาท
บาท
บาท
บาท
20,719,700 บาท

90,000,000
18,000,000
20,719,700
51,280,300

บาท
บาท
บาท
บาท
28,285,700 บาท

90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
439,328,100 บาท
8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
439,328,100 บาท
8.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ กาหนดและจัดทารายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณู ปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.10.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
8.10.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
2,336,751,100 บาท
8.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,336,751,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
354.3283
84.9998
354.3283
84.9998

หน่วย:ล้านบาท

รวม
439.3281
439.3281

8.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แหล่งเงิน
(ผล)*
ผัง
เชิงปริมาณ : พื้นทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
13
10
10
10
10
(13)
ได้รบั การวางผัง ไม่นอ้ ยกว่า
แห่ง
7
4
4
4
4
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการศึกษาและออกแบบ
(7)
รายละเอียดเพือ่ พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนโครงสร้าง พื้นฐานทีไ่ ด้รบั
3
5
5
5
5
การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(3)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
577.4230
439.3281
440.0000
440.0000
440.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
577.4230
439.3281
440.0000
440.0000
440.0000
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
367.9230
354.3283
400.0000
400.0000
400.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
209.5000
84.9998
40.0000
40.0000
40.0000
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

439,328,100 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีอ่ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553
(ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) เพือ่ เป็ นเส้นทางคมนาคม
สายรองของเมืองชลบุรี บรรเทาความแออัดของการจราจร
บนถนนสายหลัก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

354,328,300
354,328,300
354,328,300
32,884,400

บาท
บาท
บาท
บาท

1,578,400 บาท
45,040,000
10,000,000
33,461,600
1,578,400

บาท
บาท
บาท
บาท

3,903,000 บาท
29,980,000
6,000,000
20,077,000
3,903,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,903,000 บาท
29,980,000
6,000,000
20,077,000
3,903,000

บาท
บาท
บาท
บาท

23,500,000 บาท
40,000,000
8,000,000
23,500,000
8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพือ่ ก่อสร้างสะพาน
เลียบชายฝัง่ ทะเลช่วงที่ 2 เริ่มจากจุดเชื่อมถนนเข้าโรงปรับปรุงคุณภาพนา้
เมืองชลบุรถี งึ ถนนมนตเสวี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง งานปรับปรุงระบบ
ระบายนา้ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเมืองแกลง อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และโครงสร้างพื้นฐานพื้นทีค่ ลองโสธร
อาเภอเมือฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ รองรับการขยายตัว
ของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนบางเสร่และพื้นทีต่ ่อเนื่อง ตาบลบางเสร่
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

321,443,900 บาท

91,777,300 บาท
404,900,000
81,144,000
101,163,400
91,777,300
130,815,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
95,666,600 บาท

410,000,000
82,000,000
95,666,600
232,333,400

บาท
บาท
บาท
บาท
90,000,000 บาท

450,000,000
90,000,000
180,000,000
180,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนทุง่ ควายกิน - กองดิน
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนมะขามคู่ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
และชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

84,999,800 บาท
84,999,800 บาท
6,597,200 บาท
25,000,000
12,500,000
6,597,200
5,902,800

บาท
บาท
บาท
บาท
6,069,400 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
6,069,400 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
6,069,400 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
6,069,400 บาท

23,000,000
11,500,000
6,069,400
5,430,600

บาท
บาท
บาท
บาท
7,388,900 บาท

28,000,000
14,000,000
7,388,900
6,611,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอาเภอ)
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 รายการ

9,236,100 บาท
35,000,000
17,500,000
9,236,100
8,263,900

บาท
บาท
บาท
บาท
37,500,000 บาท
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8.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
10,714,593,900 บาท
8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่น้ าภายในประเทศ
7,223,992,600 บาท
8.11.1.1 วัตถุประสงค์
- ลดความเสียหายและป้ องกันการพังทลายของพื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นา้ ภายในประเทศและเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายนา้
8.11.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นา้ ภายในประเทศทีเ่ กิดความเสียหายจากการพังทลาย
8.11.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 16 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2566)
72,198,422,700 บาท
8.11.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
72,198,422,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ภายในประเทศ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7,223.9926
7,223.9926
-

รวม
7,223.9926
7,223.9926

8.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เมตร
115,748
117,000
117,000
117,000
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นา้
620,626
ภายในประเทศ ทีไ่ ด้รบั ป้ องกัน
(483,408)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้รบั มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(100)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
43,074.4301 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000 7,300.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
43,074.4301 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000 7,300.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

168.4544
42,905.9757
-

7,223.9926
-

7,300.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

7,300.0000
-

7,300.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่น้ า
ภายในประเทศ

7,223,992,600 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจออกแบบควบคุมงานและบารุงรักษา 1 รายการ
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(1.1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
และร้อยเอ็ด ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,200 เมตร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดตรัง พัทลุง และสงขลา
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,200 เมตร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดสุโขทัย พิษณุโลก กาแพงเพชร
และเพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,200 เมตร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,223,992,600
7,223,992,600
7,223,992,600
88,000,000
88,000,000
147,316,100
25,014,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

155,700 บาท
8,991,000
1,800,000
3,600,000
155,700
3,435,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

374,600 บาท
8,991,000
1,800,000
3,600,000
374,600
3,216,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

97,000 บาท
8,991,000
1,800,000
3,600,000
97,000
3,494,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.4) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.5) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคใต้ตอนบน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคใต้ตอนล่าง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.7) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.8) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคใต้ตอนบน ระยะที่ 2
1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,562,500 บาท
9,500,000
1,900,000
3,562,500
4,037,500

บาท
บาท
บาท
บาท
3,562,500 บาท

9,500,000
1,900,000
3,562,500
4,037,500

บาท
บาท
บาท
บาท
3,562,500 บาท

9,500,000
1,900,000
3,562,500
4,037,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1,900,000 บาท
9,500,000
1,900,000
3,800,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,900,000 บาท
9,500,000
1,900,000
3,800,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.9) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคใต้ตอนล่าง ระยะที่ 2
1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
4,500 เมตร 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่นา้
ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคเหนือและภาคกลาง 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่นา้
ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคใต้ 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเขื่อนป้ องกันตลิง่
และบารุงรักษาระบบ ระยะที่ 4 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,900,000 บาท
9,500,000
1,900,000
3,800,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

499,500 บาท
11,987,000
2,800,000
5,600,000
499,500
3,087,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,535,700 บาท

45,000,000
9,000,000
30,535,700
5,464,300

บาท
บาท
บาท
บาท

30,535,700 บาท
45,000,000
9,000,000
30,535,700
5,464,300

บาท
บาท
บาท
บาท
8,142,900 บาท

12,000,000
2,400,000
8,142,900
1,457,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) จ้างทีป่ รึกษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ ป้ องกันการพังทลาย
ของตลิง่ ริมแม่นา้ มูล ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) จ้างทีป่ รึกษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ ป้ องกันการพังทลาย
ของตลิง่ ริมแม่นา้ ยม 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) จ้างทีป่ รึกษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ ป้ องกันการพังทลาย
ของตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคเหนือและภาคกลาง
ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเขื่อนป้ องกันตลิง่
และบารุงรักษาระบบ ระยะที่ 5 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,687,500 บาท
12,500,000
2,500,000
4,687,500
5,312,500

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท

9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท

9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
2,400,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
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(13) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่
ริมแม่นา้ ภายในประเทศ บริเวณพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีนพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณศาลเจ้าแม่คลองทอง หมูท่ ่ี 8 ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ความยาว 338 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ จักราช หมูท่ ่ี 4 บ้านขาม ตาบลในเมือง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 1,992 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์และถนน คสล.
บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทน์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 672 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,500,000 บาท
12,500,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,988,676,500 บาท
43,460,000 บาท

5,849,600 บาท
31,800,000
4,770,000
6,430,000
14,750,400
5,849,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,043,000 บาท

118,500,000
23,800,000
41,650,000
50,007,000
3,043,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,623,000 บาท
103,500,000
20,800,000
36,400,000
43,677,000
2,623,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านดอนสวรรค์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 640 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านหินลาด หมูท่ ่ี 6 ถึงบ้านแสนตอ
หมูท่ ่ี 10 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบลู มังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,270 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 6 บ้านเกาะสวรรค์
ตาบลเกาะเทโพ อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี
ความยาว 1,425 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 6 บ้านหาดทนง
ตาบลหาดทนง อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี
ความยาว 1,410 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

8,350,300 บาท
79,150,000
11,872,500
16,127,500
34,939,100
8,350,300
7,860,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,376,400 บาท
79,650,000
11,947,500
14,166,300
35,159,800
18,376,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,820,800 บาท
108,600,000
21,800,000
38,150,000
45,829,200
2,820,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,415,300 บาท
108,850,000
22,000,000
38,500,000
45,934,700
2,415,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง บ้านท่าเมืองใหม่ หมูท่ ่ี 9-6
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,543 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณชุมชนบ้านพันธุวงษ์
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 728 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองวัดบึงตาหอม ตาบลดอนเกาะกา
อาเภอบางนา้ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บริเวณหมูท่ ่ี 7 (ต่อเนื่อง)
ตาบลทุง่ ลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน ปากคลองท่าฬอ่ หมูท่ ่ี 2
ตาบลท่าฬอ่ อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

18,376,400 บาท
79,650,000
11,947,500
14,166,300
35,159,800
18,376,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,474,700 บาท

104,000,000
20,959,000
36,678,300
43,888,000
2,474,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,158,400 บาท

19,000,000
4,612,900
11,228,700
3,158,400

บาท
บาท
บาท
บาท

17,689,700 บาท
40,910,000
8,220,300
15,000,000
17,689,700

บาท
บาท
บาท
บาท
7,104,900 บาท

22,855,600
4,586,400
11,164,300
7,104,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บ้านตึด๊ หมูท่ ่ี 10 ตาบลพระพุทธบาท
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บ้านท่าช้าง หมูท่ ่ี 2 ตาบลเนินมะกอก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กระบี่ บริเวณสะพานถนนหน้าพลับพลา
ถึงสะพานหินขวาง ณ บ้านตลาดเก่า ตาบลกระบีใ่ หญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ (ระยะที่ 2) ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลัง
โรงพยาบาลมะการักษ์ถงึ วัดดงสัก หมูท่ ่ี 3 - หมูท่ ่ี 4 ตาบลท่ามะกา
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 743 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง หมูท่ ่ี 7 ตาบลวังขนาย
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,767,100 บาท
18,488,800
3,704,400
9,017,300
5,767,100

บาท
บาท
บาท
บาท
3,435,300 บาท

16,157,000
3,704,400
9,017,300
3,435,300

บาท
บาท
บาท
บาท

6,276,200 บาท
70,432,000
14,112,000
26,000,000
6,276,200
24,043,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,206,000 บาท
52,790,000
10,584,000
20,000,000
22,206,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,109,000 บาท

27,400,000
5,556,600
11,113,200
1,109,000
9,621,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แควน้อย (ช่วงที่ 1) หมูท่ ่ี 2 ตาบลหนองหญ้า
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 622 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง บริเวณวัดท่ากระทุม่ หมูท่ ่ี 1
ตาบลแสนตอ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(21) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมฝัง่ ลานา้ ปาว พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 1)
บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล.หน้าวัดใต้โพธิ์คา้ ไปทางทิศใต้ฝงั ่ ขวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
ความยาว 1,190 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านท่าเยีย่ ม หมูท่ ่ี 6
ตาบลลาชี อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านเกาะฝ้ าย หมูท่ ่ี 4 ตาบลยางสูง
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ความยาว 765 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

18,714,800 บาท
63,300,000
12,700,800
23,000,000
18,714,800
8,884,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,030,200 บาท
27,700,000
5,556,600
11,113,200
11,030,200

บาท
บาท
บาท
บาท

7,915,700 บาท
70,110,000
14,045,000
26,000,000
7,915,700
22,149,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,509,000 บาท

15,230,700
3,704,400
9,017,300
2,509,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,924,200 บาท

31,500,000
6,350,400
12,700,800
8,924,200
3,524,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(24) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านเกาะหมู หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่ามะเขือ
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(25) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านห้วยซัน หมูท่ ่ี 4 ตาบลศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1) ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(26) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านบึงสวางค์ หมูท่ ่ี 5 ตาบลบึงเนียม
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านคุยโพธิ์ หมูท่ ่ี 6 ตาบลบึงเนียม
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
วัดสลักเหนือ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

6,599,900 บาท
21,139,000
4,233,600
10,305,500
6,599,900

บาท
บาท
บาท
บาท
7,719,600 บาท

24,654,000
5,644,800
11,289,600
7,719,600

บาท
บาท
บาท
บาท
1,500,700 บาท

17,100,000
4,542,300
11,057,000
1,500,700

บาท
บาท
บาท
บาท
18,726,600 บาท

63,340,000
12,700,800
18,000,000
18,726,600
13,912,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,276,500 บาท
61,600,000
12,348,000
23,000,000
2,276,500
23,975,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(29) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองดาวเรือง หมูท่ ่ี 11 ตาบลพลับพลา
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 1,176 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(30) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล หมูท่ ่ี 15 บ้านโคกกลาง
เทศบาลตาบลทุง่ ศรีชุมพล (ตอน 2) อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 757 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(31) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ จันทบุรี บ้านท่าหลวง หมูท่ ่ี 5
ตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางคล้า ตาบลบางคล้า อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 77 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(33) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ่ี 2
ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,159,000 บาท
55,880,000
11,201,400
21,000,000
2,159,000
21,519,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,834,900 บาท
47,491,000
9,525,600
13,000,000
1,834,900
23,130,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,619,100 บาท

18,340,800
3,704,400
9,017,300
5,619,100

บาท
บาท
บาท
บาท

3,878,300 บาท
16,600,000
3,704,400
9,017,300
3,878,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,383,500 บาท

36,829,000
7,391,200
13,000,000
11,383,500
5,054,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(34) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 1 ตาบลบางหลวง
อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ความยาว 947 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(35) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 7 ตาบลโพงาม อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ความยาว 403 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ คา (ทัง้ 2 ฝัง่ ) หมูท่ ่ี 1, 2, 9, 11 ตาบลป่ าสัก
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,635 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 5 ตาบลตลุก
อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(38) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 1 ตาบลคุง้ สาเภา
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 419 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,824,900 บาท
70,437,000
14,112,000
26,000,000
20,824,900
9,500,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,211,500 บาท

31,608,000
6,350,400
12,700,800
4,211,500
8,345,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,354,300 บาท

43,205,000
8,820,000
16,000,000
13,354,300
5,030,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,642,900 บาท

20,789,000
5,715,400
11,430,700
3,642,900

บาท
บาท
บาท
บาท
11,659,200 บาท

37,721,000
7,567,600
14,000,000
11,659,200
4,494,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(39) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 1) บ้านท่าแกทอง หมูท่ ่ี 22
ตาบลลุม่ ลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 597 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านท่าแก หมูท่ ่ี 2
ตาบลลุม่ ลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 476 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ พรม (เพิม่ เติม) บ้านไร่ หมูท่ ่ี 7 บ้านท่าขาม
หมูท่ ่ี 8 และบ้านท่าเดือ่ หมูท่ ่ี 9 ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,207 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กก พื้นทีโ่ บราณสถานถา้ พระ
และพื้นทีใ่ กล้เคียงสานักงานเทศบาลตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ความยาว 916 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ งาว (ทัง้ 2 ฝัง่ ) ตาบลหล่ายงาว,
ตาบลม่วงยาย อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,420 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

1,836,800 บาท
47,540,000
9,525,600
18,000,000
1,836,800
18,177,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,636,100 บาท

41,150,000
8,255,500
15,000,000
5,636,100
12,258,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,251,700 บาท
100,190,000
20,158,600
34,000,000
27,251,700
18,779,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,027,200 บาท
32,441,000
7,056,000
13,000,000
10,027,200
2,357,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,342,000 บาท
39,280,000
7,938,000
14,000,000
17,342,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(44) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านโนนเชือก หมูท่ ่ี 3 บริเวณโรงเรียน
บ้านโนนเชือก-วัดโนนเชือก ตาบลส้มป่ อย อาเภอจัตรุ สั จังหวัดชัยภูมิ
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(45) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านโนนเปลือย หมูท่ ่ี 16
บริเวณท่ากกโดน ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ความยาว 260 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(46) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านปากคันฉู หมูท่ ่ี 14 ตาบลลุม่ ลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(47) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาว 624 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ หลังสวน (ระยะที่ 2) ซอย 7 ถนนหลังสวน
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

589,600 บาท
14,220,000
3,969,000
9,661,400
589,600

บาท
บาท
บาท
บาท

228,300 บาท
12,950,000
3,704,400
9,017,300
228,300

บาท
บาท
บาท
บาท
548,300 บาท

13,270,000
3,704,400
9,017,300
548,300

บาท
บาท
บาท
บาท
2,471,100 บาท

54,490,000
10,936,800
20,000,000
2,471,100
21,082,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,276,800 บาท

55,400,000
11,113,200
21,000,000
3,276,800
20,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(49) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าตะเภา ตาบลหาดพันไกร อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(50) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กก บ้านท่าบันได หมูท่ ่ี 1 ตาบลเวียงเหนือ
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(51) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดไทรม้าเหนือ ตาบลไทรม้า อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ความยาว 197 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง บริเวณวัดใหญ่ ตาบลแม่กลอง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 279 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กก บ้านสันต้นแหน หมูท่ ่ี 12
ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

9,101,000 บาท
26,300,000
5,733,000
11,466,000
9,101,000

บาท
บาท
บาท
บาท
569,700 บาท

13,291,400
3,704,400
9,017,300
569,700

บาท
บาท
บาท
บาท

1,602,100 บาท
41,466,000
8,820,000
16,000,000
1,602,100
15,043,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,253,900 บาท

33,800,000
6,791,400
12,000,000
9,253,900
5,754,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,724,700 บาท
14,446,400
3,704,400
9,017,300
1,724,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(54) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตรัง ถนนสายโรงช้าง (ช่วงสะพานท่าประดู่)
หมูท่ ่ี 4 ตาบลนาวง อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ความยาว 1,237 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(55) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตรัง หมูท่ ่ี 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตาบลบางดี (บริเวณวัดบางดี) อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ความยาว 1,341 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(56) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองปาง และปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ถา้ วังพระยาพิชยั สงคราม หมูท่ ่ี 4 ตาบลหนองบัว อาเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง ความยาว 871 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(57) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านป่ ายางเหนือ หมูท่ ่ี 2 ตาบลย่านรี
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(58) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองรังสิตประยู รศักดิ์ บริเวณตลาดเก่าเสาวภา
ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

11,446,000 บาท
57,230,000
11,466,000
21,000,000
11,446,000
13,318,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,065,000 บาท
43,885,000
8,820,000
16,000,000
19,065,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,209,200 บาท
31,296,000
9,340,400
18,000,000
1,209,200
2,746,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,118,300 บาท

14,840,000
3,704,400
9,017,300
2,118,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,571,100 บาท
17,292,800
3,704,400
9,017,300
4,571,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(59) เขื่อนป้ องกันตลิง่ เลียบคลองเจดียบ์ ูชา ซอยเทศบาล 11/2 หมูท่ ่ี 1
(เชื่อมต่ออบต.ศรีษะทอง) ตาบลธรรมศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(60) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณท่านา้ หน้าวัดบางเลน ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ความยาว 103 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(61) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.ริมคลองพระยากงฝัง่ เหนือ
ตาบลพระประโทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(62) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นา้ ท่าจีน
บริเวณหน้าวัดบางปลา (เชื่อมต่อโครงการก่อสร้าง) หมูท่ ่ี 3 ตาบลบางปลา
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(63) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์เลียบคลองเจดียบ์ ูชา
หมูท่ ่ี 3,9 ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความยาว 792 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,757,100 บาท
18,600,000
3,739,700
9,103,200
5,757,100

บาท
บาท
บาท
บาท

1,278,300 บาท
14,000,000
3,704,400
9,017,300
1,278,300

บาท
บาท
บาท
บาท

6,023,500 บาท
19,351,000
3,880,800
9,446,700
6,023,500

บาท
บาท
บาท
บาท

4,438,300 บาท
17,160,000
3,704,400
9,017,300
4,438,300

บาท
บาท
บาท
บาท

2,107,800 บาท
54,556,000
10,936,800
20,000,000
2,107,800
21,511,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(64) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 3)
ตาบลบางแขม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(65) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล. ริมแม่นา้ นครชัยศรี หมูท่ ่ี 1,3,5
ตาบลวัดละมุด อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(66) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านไชยบุรี หมูท่ ่ี 1 ตาบลไชยบุรี
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 166 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(67) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านตาลปากนา้ หมูท่ ่ี 2
ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(68) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ มาศ หมูท่ ่ี 12 ตาบลประสุข อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 1,033 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

6,579,900 บาท
21,119,000
4,233,600
10,305,500
6,579,900

บาท
บาท
บาท
บาท

23,508,900 บาท
55,683,000
11,174,100
21,000,000
23,508,900

บาท
บาท
บาท
บาท
1,067,000 บาท

14,970,000
4,048,400
9,854,600
1,067,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,298,000 บาท

30,820,000
6,174,000
12,348,000
12,298,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,270,800 บาท

70,420,000
14,112,000
26,000,000
11,270,800
19,037,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(69) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ จักราช บริเวณบ้านประตูชยั หมูท่ ่ี 14
ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(70) เขื่อนป้ องกันตลิง่ พัง หมูท่ ่ี 1 ตาบลนบพิตา อาเภอนบพิตา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(71) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บ้านบางมะฝ่ อ หมูท่ ่ี 1
และ หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางมะฝ่ อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(72) เขื่อนป้ องกันตลิง่ พังริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2,6 ตาบลนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 1,112 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(73) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ตัง้ แต่ศาลเจ้าถึงสะพานข้ามแม่นา้ น่าน ฝัง่ ตรงข้ามวัดปากนา้ โพเหนือ
ตาบลปากนา้ โพ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ความยาว 802 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,837,300 บาท
16,559,000
3,704,400
9,017,300
3,837,300

บาท
บาท
บาท
บาท
1,036,600 บาท

17,998,900
4,939,200
12,023,100
1,036,600

บาท
บาท
บาท
บาท

8,026,100 บาท
26,200,000
5,292,000
12,881,900
8,026,100

บาท
บาท
บาท
บาท
23,609,200 บาท

54,546,000
10,936,800
20,000,000
23,609,200

บาท
บาท
บาท
บาท

28,016,000 บาท
103,000,000
20,776,000
35,000,000
28,016,000
19,208,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(74) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 1 ตาบลทับกฤช อาภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(75) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 6 เทศบาลตาบลพยุหะ
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 517 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(76) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 5,6,7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตาบลย่านมัทรี อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ความยาว 412 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(77) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดศาลาแดงเหนือ
หมูท่ ่ี 2 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 124 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(78) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 2 ตาบลท่าเสน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

8,196,100 บาท
26,370,000
5,292,000
12,881,900
8,196,100

บาท
บาท
บาท
บาท
15,763,600 บาท

51,000,000
10,231,200
19,000,000
15,763,600
6,005,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,538,200 บาท
43,800,000
8,820,000
16,000,000
13,538,200
5,441,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,618,300 บาท
17,340,000
3,704,400
9,017,300
4,618,300

บาท
บาท
บาท
บาท
3,557,400 บาท

33,068,000
6,623,800
12,000,000
3,557,400
10,886,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(79) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณวัดอรุณโรจน์และโรงเรียน
บ้านอาจญา หมูท่ ่ี 5 บ้านอาจญา ตาบลนา้ เขียว อาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(80) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บ้านนา้ ลัด ตาบลนาปัง อาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(81) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 2-หมูท่ ่ี 3 ตาบลท่าเสน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(82) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บริเวณบ้านสวนตาล,บ้านดอนแก้ว
เทศบาลเมืองน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 775 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(83) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บ้านบุปผาราม หมูท่ ่ี 9 ตาบลฝายแก้ว
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว 510 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,265,000 บาท
47,464,800
9,525,600
18,000,000
4,265,000
15,674,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,127,300 บาท

36,000,000
7,232,400
13,000,000
11,127,300
4,640,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,278,000 บาท

18,120,900
3,739,700
9,103,200
5,278,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,211,900 บาท

61,599,000
12,348,000
23,000,000
18,211,900
8,039,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,107,600 บาท

54,550,000
10,936,800
15,000,000
2,107,600
26,505,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(84) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ ฮี้ บ้านป่ งไฮ หมูท่ ่ี 1 ตาบลป่ งไฮ
อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(85) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านท่าเรือ หมูท่ ่ี 7 (ระยะที่ 2)
ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 880 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(86) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดโบสถ์ หมูท่ ่ี 1
ตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 308 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(87) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณหน้าวัดชินวราราม (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางขะแยง
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ความยาว 95 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(88) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดตาหนัก หมูท่ ่ี 1
ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 209 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,648,300 บาท
15,370,000
3,704,400
9,017,300
2,648,300

บาท
บาท
บาท
บาท
10,134,000 บาท

52,752,000
10,584,000
15,000,000
10,134,000
17,034,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,530,900 บาท
39,622,000
7,938,000
14,000,000
1,530,900
16,153,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,758,300 บาท
18,480,000
3,704,400
9,017,300
5,758,300

บาท
บาท
บาท
บาท

8,575,600 บาท
25,510,000
5,644,800
11,289,600
8,575,600

บาท
บาท
บาท
บาท

449

(89) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณหน้าวัดเจดียท์ อง หมูท่ ่ี 1 ตาบลคลองควาย อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ความยาว 101 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(90) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กุยบุรี บริเวณวัดไร่บนอุดมพลาราม
หมูท่ ่ี 2 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความยาว 1,040 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(91) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางสะพาน หมูท่ ่ี 8 ตาบลแม่ราพึง
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ความยาว 1,115 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(92) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี หมูท่ ่ี 1 ตาบลศรีมหาโพธิ
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(93) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล เชิงสะพานมิตรภาพ บ้านปริง
ตาบลบะ อาเภอท่าตูม - บ้านยางขามเฒ่า ตาบลหนองเรือ อาเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 896 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,409,300 บาท
18,131,000
3,704,400
9,017,300
5,409,300

บาท
บาท
บาท
บาท

2,094,600 บาท
54,214,000
10,866,300
20,000,000
2,094,600
21,253,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,522,700 บาท

43,750,000
8,767,100
16,000,000
13,522,700
5,460,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,542,900 บาท

19,716,800
5,292,000
12,881,900
1,542,900

บาท
บาท
บาท
บาท

13,660,600 บาท
52,810,000
10,584,000
20,000,000
13,660,600
8,565,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(94) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี ชุมชนโคกกะจะ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 396 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(95) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง บริเวณฝัง่ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมูท่ ่ี 4 ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 608 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(96) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมูท่ ่ี 4
ตาบลบ้านทาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(97) งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง
บริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านสร้าง ตาบลบางกระเบา อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 95 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(98) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง บริเวณฝัง่ ศาลเจ้าพ่อ
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมูท่ ่ี 7 ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 596 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,437,400 บาท
33,768,000
6,771,800
12,000,000
10,437,400
4,558,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,341,700 บาท
63,363,000
12,700,800
23,000,000
2,341,700
25,320,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,900 บาท
23,174,800
5,292,000
12,881,900
5,000,900

บาท
บาท
บาท
บาท

761,200 บาท
13,482,900
3,704,400
9,017,300
761,200

บาท
บาท
บาท
บาท

19,252,000 บาท
65,117,000
13,053,600
19,000,000
19,252,000
13,811,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(99) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมูท่ ่ี 7 ตาบลบ้านคลัง
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 628 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(100) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ระยะ 3)
บริเวณ หมูท่ ่ี 1, 2 ตาบลบ้านโพ อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(101) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย บริเวณท่าดินแดง หมูท่ ่ี 2
ตาบลท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 505 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(102) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมูท่ ่ี 5 และ หมูท่ ่ี 6
ตาบลบ้านคลัง อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 636 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(103) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล บริเวณ หมูท่ ่ี 3 ตาบลพระขาว
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,047,200 บาท
52,986,000
10,936,800
20,000,000
2,047,200
20,002,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,235,500 บาท
33,115,000
6,646,800
12,000,000
10,235,500
4,232,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,331,600 บาท
36,080,000
7,232,400
13,000,000
8,331,600
7,516,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,306,900 บาท
68,685,000
13,759,200
21,000,000
20,306,900
13,618,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,167,500 บาท

47,100,900
9,456,100
17,000,000
3,167,500
17,477,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(104) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองห้วยแร้งหน้าวัดบางปรือ หมูท่ ่ี 8
ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(105) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง บ้านอุดมเกษตร หมูท่ ่ี 3 บ้านสนามชัย หมูท่ ่ี 10 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลห้วยขะยุง
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 770 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(106) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ อิง บริเวณโรงเรียนบ้านเวียงลอ
ตาบลลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ความยาว 386 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(107) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาห้วยหนองจอก พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดหนองจอก หมูท่ ่ี 6 ตาบลหนองจอก อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(108) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม บริเวณบ้านบอน หมูท่ ่ี 7 ตาบลปง
อาเภอปง จังหวัดพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

5,755,100 บาท
20,900,000
4,410,000
10,734,900
5,755,100

บาท
บาท
บาท
บาท

23,593,200 บาท
54,530,000
10,936,800
20,000,000
23,593,200

บาท
บาท
บาท
บาท
1,190,000 บาท

30,800,000
6,174,000
12,348,000
1,190,000
11,088,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,680,700 บาท
16,402,400
3,704,400
9,017,300
3,680,700

บาท
บาท
บาท
บาท
6,855,100 บาท

22,000,000
4,410,000
10,734,900
6,855,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(109) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองพังงา บ้านบางท้อน หมูท่ ่ี 7 ตาบลนบปริง
(ช่วงที่ 3) อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(110) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองเหล บ้านในเหล และบ้านเล็ดตอก
หมูท่ ่ี 2 และ หมูท่ ่ี 3 ตาบลเหล อาเภอกะปง จังหวัดพังงา
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(111) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองควนกรวด พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ตาบลปรางหมู่ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 644 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(112) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง หมูท่ ่ี 3
ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(113) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน (กลุม่ ต้นมะเดือ่ ) หมูท่ ่ี 8 ตาบลฆะมัง
อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ความยาว 337 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

3,865,600 บาท
20,800,000
5,644,800
11,289,600
3,865,600

บาท
บาท
บาท
บาท

4,201,000 บาท
21,400,000
5,733,000
11,466,000
4,201,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,473,600 บาท

31,638,300
6,350,400
12,700,800
5,473,600
7,113,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,698,400 บาท

18,420,100
3,704,400
9,017,300
5,698,400

บาท
บาท
บาท
บาท
13,681,200 บาท

34,320,000
6,879,600
13,759,200
13,681,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(114) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 3 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 406 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(115) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 4 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 567 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(116) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 9 ตาบลวงฆ้อง
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(117) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 1 บ้านบางบ้า
ตาบลชุมแสงสงคราม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 568 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(118) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมูท่ ่ี 5
ตาบลจอมทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,275,200 บาท
61,564,000
12,348,000
23,000,000
2,275,200
23,940,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,275,100 บาท

61,561,000
12,348,000
23,000,000
2,275,100
23,937,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,278,100 บาท

24,240,400
4,939,200
12,023,100
7,278,100

บาท
บาท
บาท
บาท

2,106,800 บาท
54,530,000
10,936,800
20,000,000
2,106,800
21,486,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,215,700 บาท

61,612,000
12,348,000
23,000,000
18,215,700
8,048,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(119) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 9 บ้านท่าไม้รวก
ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(120) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 3 บ้านท่ากระเทียม
ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 665 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(121) ปรับปรุงเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก (ทดแทนบริเวณทีช่ ารุด
เสียหายตัง้ แต่หน้าพิพธิ ภัณฑ์ หล่มศักดิ์ ถึงสะพานท่ากกโพธิ์ )
ตาบลหล่มสัก อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ความยาว 204 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(122) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 2, หมูท่ ่ี 5 ตาบลบ้านปง
อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ ความยาว 782 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(123) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม บ้านวังวน หมูท่ ่ี 3 ตาบลสบสาย
อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ ความยาว 261 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,990,500 บาท
20,347,000
4,762,800
11,593,700
3,990,500

บาท
บาท
บาท
บาท
12,548,800 บาท

31,600,000
6,350,400
12,700,800
12,548,800

บาท
บาท
บาท
บาท

3,992,300 บาท
16,714,000
3,704,400
9,017,300
3,992,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,415,300 บาท

45,998,000
9,702,000
18,000,000
11,415,300
6,880,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,188,800 บาท

30,769,000
6,174,000
12,348,000
1,188,800
11,058,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(124) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 4 บ้านปากจอกตะวันตก
ตาบลทุง่ แล้ง อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(125) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมูบ่ า้ นภักดี
ถึงหมูบ่ า้ นสิงห์เทา (ฝัง่ ขวา) ตาบลกะทู ้ อาเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(126) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมูบ่ า้ นภักดี
ถึงหมูบ่ า้ นสิงห์เทา (ฝัง่ ซ้าย) ตาบลกะทู ้ อาเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(127) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยชม บ้านห้วยเป้ า หมูท่ ่ี 4 ตาบลปากชม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,423 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(128) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านห้วยชัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,278,300 บาท
18,000,000
3,704,400
9,017,300
5,278,300

บาท
บาท
บาท
บาท

5,678,300 บาท
18,400,000
3,704,400
9,017,300
5,678,300

บาท
บาท
บาท
บาท

5,678,300 บาท
18,400,000
3,704,400
9,017,300
5,678,300

บาท
บาท
บาท
บาท
23,286,800 บาท

55,400,000
11,113,200
21,000,000
23,286,800

บาท
บาท
บาท
บาท
5,515,000 บาท

31,216,000
6,272,000
12,544,000
5,515,000
6,885,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(129) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านเลิงใต้ หมูท่ ่ี 3,12 ตาบลเลิงใต้
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(130) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี ท่าวังมล หมูท่ ่ี 1 ตาบลโพนงาม
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(131) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ลานา้ แม่ยวม บริเวณหลังวัดสุพรรณรังษี
(ด้านใต้สะพานข้ามลานา้ ยวม) เขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(132) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปาย หมูท่ ่ี 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ้านปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(133) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านท่าเยีย่ ม หมูท่ ่ี 10 ตาบลค้อเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ความยาว 573 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,558,300 บาท
18,280,000
3,704,400
9,017,300
5,558,300

บาท
บาท
บาท
บาท
1,219,900 บาท

31,575,000
6,350,400
12,700,800
1,219,900
11,303,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,678,300 บาท
18,400,000
3,704,400
9,017,300
5,678,300

บาท
บาท
บาท
บาท
18,980,000 บาท

43,800,000
8,820,000
16,000,000
18,980,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,167,200 บาท

43,940,000
8,820,000
16,000,000
1,167,200
17,952,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(134) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาทวนฝัง่ ขวา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ความยาว 527 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(135) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาทวนฝัง่ ซ้าย ตาบลตาดทอง อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ความยาว 391 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(136) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านปากบุง่ หมูท่ ่ี 1 ตาบลพระธาตุ
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(137) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านโนนสมบูรณ์ หมูท่ ่ี 11 ตาบลหน่อม
อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(138) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านขว้างใหญ่ หมูท่ ่ี 8 ตาบลมะบ้า
อาเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 297 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,066,000 บาท
57,200,000
11,466,000
21,000,000
2,066,000
22,668,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,728,500 บาท

43,940,000
8,820,000
16,000,000
3,728,500
15,391,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
14,281,200 บาท

47,500,000
9,525,600
18,000,000
14,281,200
5,693,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,593,500 บาท

20,950,000
4,762,800
11,593,700
4,593,500

บาท
บาท
บาท
บาท
12,246,200 บาท

39,620,000
7,938,000
15,876,000
12,246,200
3,559,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(139) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองหงาว ระยะที่ 2 (ทัง้ 2 ฝัง่ )
เทศบาลตาบลหงาว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(140) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง บริเวณวัดท่าผา
และอาคารศูนย์การประชุมอาเภอบ้านโป่ ง หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่าผา
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(141) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดบ้านกล้วย ตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ความยาว 345 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(142) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง หมูท่ ่ี 1 ตาบลนครชุมน์
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 384 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(143) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง เริ่มจากสะพานท่าเสา
ถึงหลังโรงงานราชาชูรส หมูท่ ่ี 16 ตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ความยาว 1,525 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,133,500 บาท
65,137,800
13,053,600
26,107,200
20,133,500
5,843,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,699,400 บาท
14,784,600
3,810,300
9,274,900
1,699,400

บาท
บาท
บาท
บาท

6,167,500 บาท
33,738,000
6,773,800
13,547,500
6,167,500
7,249,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,872,400 บาท

30,500,000
6,129,900
12,259,800
7,872,400
4,237,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,366,900 บาท
104,290,000
20,991,600
35,000,000
28,366,900
19,931,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(144) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านหนองวัวแดง หมูท่ ่ี 4
ตาบลนายาง อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง (จุดที่ 1)
ความยาว 938 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(145) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านหนองวัวแดง หมูท่ ่ี 4
ตาบลนายาง อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง (จุดที่ 2)
ความยาว 961 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(146) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านดงเจริญ หมูท่ ่ี 10
เชื่อมบ้านดงเหนือ หมูท่ ่ี 8 ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลาพูน ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(147) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยชม บ้านเทียน หมู่ 5 ตาบลปากชม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,364 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(148) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ เสียว บ้านสงยาง หมูท่ ่ี 5, 11
ตาบลกุง อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 769 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,501,200 บาท
40,445,000
8,114,400
15,000,000
12,501,200
4,829,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,503,000 บาท
40,451,000
8,114,400
15,000,000
12,503,000
4,833,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,222,500 บาท
31,640,000
6,350,400
12,700,800
1,222,500
11,366,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,587,100 บาท

52,650,000
10,584,000
20,000,000
11,587,100
10,478,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,007,200 บาท

51,269,000
11,466,000
21,000,000
9,007,200
9,795,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

461

(149) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาห้วยทับทัน บ้านโนนสาวสวย หมูท่ ่ี 5,
หมูท่ ่ี 11 ตาบลบึงบูรพ์ อาเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(150) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์หว้ ยเดียก บ้านกกกอก
หมูท่ ่ี 12, บ้านพังเม็ก หมูท่ ่ี 4, บ้านทับสอ หมูท่ ่ี 2, บ้านงิ้วด่อน หมูท่ ่ี 1
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(151) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านท่าสาวเอ้ หมูท่ ่ี 15
ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ความยาว 737 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(152) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม (ระยะที่ 1) บ้านท่างาม หมูท่ ่ี 4
ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ความยาว 286 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(153) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านนารังนกใต้ หมูท่ ่ี 6
ตาบลแม่ทอม อาเภอบางกลา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,758,300 บาท
18,480,000
3,704,400
9,017,300
5,758,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,438,700 บาท
17,160,400
3,704,400
9,017,300
4,438,700

บาท
บาท
บาท
บาท

20,813,600 บาท
70,399,000
14,112,000
26,000,000
20,813,600
9,473,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,383,600 บาท
35,199,000
7,056,000
13,000,000
10,383,600
4,759,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,876,400 บาท

54,600,000
10,936,800
20,000,000
16,876,400
6,786,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(154) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา ฝัง่ ทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 43 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(155) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดรอเจริญ (ระยะที่ 2)
ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 357 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(156) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.ริมคลองแควอ้อม บริเวณหน้าวัดเหมืองใหม่
ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 305 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(157) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดขวัญเมือง หมูท่ ่ี 8 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(158) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองวัดประชา
และบริเวณคุง้ ตาทัด ตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

8,216,100 บาท
26,390,000
5,292,000
12,881,900
8,216,100

บาท
บาท
บาท
บาท

1,228,300 บาท
26,012,000
5,919,200
11,838,400
1,228,300
7,026,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,556,400 บาท
30,918,000
6,209,300
12,418,600
9,556,400
2,733,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,632,400 บาท
20,096,000
5,821,200
11,642,400
2,632,400

บาท
บาท
บาท
บาท

6,648,800 บาท
33,440,000
6,703,200
12,000,000
6,648,800
8,088,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(159) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าคา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(160) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดโพธิ์งาม หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 223 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(161) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม หมูท่ ่ี 5 ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(162) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดเกษมสรณาราม ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 162 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(163) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดบางกล้วย หมูท่ ่ี 4 ตาบลโรงหีบ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 304 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,984,500 บาท
24,940,000
5,821,200
11,642,400
2,984,500
4,491,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,688,800 บาท
21,900,000
4,720,500
11,490,700
5,688,800

บาท
บาท
บาท
บาท

3,672,400 บาท
18,999,000
4,462,900
10,863,700
3,672,400

บาท
บาท
บาท
บาท

5,348,900 บาท
19,888,000
4,233,600
10,305,500
5,348,900

บาท
บาท
บาท
บาท

1,174,500 บาท
30,400,000
6,096,400
12,192,700
1,174,500
10,936,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(164) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดโบสถ์ หมูท่ ่ี 5 ตาบลบางกุง้ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(165) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย บริเวณ หมูท่ ่ี 4 ถึง หมูท่ ่ี 3
บ้านท่าระบาด ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ความยาว 549 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(166) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุนขั หอน บริเวณวัดใหญ่บา้ นบ่อ หมูท่ ่ี 3
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 328 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(167) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดเทพรัตนาราม หมูท่ ่ี 1
ตาบลสวนส้ม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ความยาว 158 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(168) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน หมูท่ ่ี 2, หมูท่ ่ี 3 ตาบลบางยาง
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 428 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,277,300 บาท
14,999,000
3,704,400
9,017,300
2,277,300

บาท
บาท
บาท
บาท

12,223,900 บาท
39,548,000
7,938,000
14,000,000
12,223,900
5,386,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,221,500 บาท

39,540,000
7,938,000
14,000,000
12,221,500
5,380,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,119,100 บาท
21,596,500
4,798,000
11,679,400
5,119,100

บาท
บาท
บาท
บาท
1,744,800 บาท

45,160,000
9,049,300
17,000,000
1,744,800
17,365,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(169) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณชุมชนบ้านพันธุวงษ์
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2)
ความยาว 702 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(170) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุนขั หอน พื้นทีช่ ุมชนวัดวิสุทธาราม
หมูท่ ่ี 4 ตาบลบางกระเจ้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(171) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองพระสทึง บริเวณตลาดสดเขาฉกรรจ์
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ความยาว 315 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(172) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณวัดแก่งคอย (ระยะ 4)
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ความยาว 560 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(173) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณวัดบ้านชุง้ (ระยะ 2)
ตาบลเริงราง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

47,780,000 บาท
102,360,000
20,580,000
34,000,000
47,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,825,700 บาท
70,440,000
14,112,000
26,000,000
20,825,700
9,502,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,529,700 บาท

31,350,000
6,287,600
12,575,200
5,529,700
6,957,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,228,900 บาท

49,270,000
9,878,400
18,000,000
15,228,900
6,162,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,115,700 บาท

15,837,400
3,704,400
9,017,300
3,115,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(174) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณหน้าอาเภอเสาไห้
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(175) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 5 ตาบลโคกหม้อ
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(176) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณวัดชุง้ (ระยะที่ 2)
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(177) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่าช้าง
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(178) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2 บ้านมอญ และ หมูท่ ่ี 1
บ้านชีปะขาว ตาบลพระงาม อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

12,218,000 บาท
30,740,000
6,174,000
12,348,000
12,218,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,357,700 บาท

35,140,000
7,056,000
13,000,000
1,357,700
13,726,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,658,200 บาท

26,328,000
5,556,600
11,113,200
9,658,200

บาท
บาท
บาท
บาท
1,821,500 บาท

14,543,200
3,704,400
9,017,300
1,821,500

บาท
บาท
บาท
บาท

758,900 บาท
16,509,600
4,586,400
11,164,300
758,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(179) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 1 ,หมูท่ ่ี 5 ตาบลโรงช้าง
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 343 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(180) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ่ี 1
บริเวณหน้าวัดแจ้งพรหมนคร ตาบลต้นโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 359 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(181) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ้านวังปริง ตาบลท่าพญา อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ความยาว 684 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(182) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 4 บ้านบางขุด
ตาบลประศุก อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 567 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(183) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 5 ตาบลวัดเกาะ
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ความยาว 310 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

10,978,900 บาท
34,270,000
6,879,600
12,000,000
10,978,900
4,411,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,978,900 บาท
35,520,000
7,127,500
14,255,000
10,978,900
3,158,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,530,000 บาท
39,600,000
7,938,000
14,000,000
1,530,000
16,132,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,400,000 บาท

57,000,000
11,466,000
21,000,000
11,400,000
13,134,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
98,300 บาท

17,696,600
5,124,400
12,473,900
98,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(184) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 3-4 (หน้าวัดท่าเกย)
ตาบลป่ ากุมเกาะ อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ความยาว 592 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(185) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณหมูท่ ่ี 1 ตาบลวังนา้ ซับ
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(186) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดโลกาทิพยาราม
ตาบลบ้านกร่าง อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(187) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ตาบลบางตะเคียน
อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 540 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(188) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านท่าม่วง หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่าม่วง
อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 590 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,834,700 บาท
47,486,000
9,525,600
18,000,000
1,834,700
18,125,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,155,800 บาท

55,504,000
11,113,200
21,000,000
17,155,800
6,235,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,805,500 บาท
14,527,200
3,704,400
9,017,300
1,805,500

บาท
บาท
บาท
บาท
12,240,000 บาท

39,600,000
7,938,000
14,000,000
12,240,000
5,422,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,866,700 บาท

35,157,000
7,056,000
13,000,000
10,866,700
4,234,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(189) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านท่างาม หมูท่ ่ี 14 ตาบลหัวขวาง
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(190) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน หมูท่ ่ี 3 ตาบลวังนา้ ซับ
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 781 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(191) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองพุมดวง บริเวณวัดสุวรรณโกฎิ
หมูท่ ่ี 2 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(192) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณ หมูท่ ่ี 1 ตาบลกระเบื้อง
อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(193) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณหมูท่ ่ี 10 ตาบลกระเบื้อง
อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,425,400 บาท
36,893,000
7,408,800
13,000,000
1,425,400
15,058,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,134,500 บาท

55,435,000
11,113,200
21,000,000
17,134,500
6,187,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,238,300 บาท
17,960,000
3,704,400
9,017,300
5,238,300

บาท
บาท
บาท
บาท
2,001,400 บาท

51,800,000
10,584,000
20,000,000
2,001,400
19,214,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,001,400 บาท

51,800,000
10,584,000
20,000,000
2,001,400
19,214,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(194) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล หมูท่ ่ี 1 บ้านโพนครก ตาบลโพนครก
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(195) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ พอง (ระยะที่ 1) บริเวณบ้านโนนสาราญ
หมูท่ ่ี 8 และบ้านสมสนุก หมูท่ ่ี 14 ตาบลนากอก อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(196) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางจัก
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(197) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 3 (ใต้วดั สามประชุม)
ตาบลบางระกา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 532 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(198) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย แนวเขื่อนเทศบาลเดิม หมูท่ ่ี 3
ตาบลอ่างแก้ว อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

5,768,300 บาท
18,490,000
3,704,400
9,017,300
5,768,300

บาท
บาท
บาท
บาท

5,555,100 บาท
20,700,000
4,410,000
10,734,900
5,555,100

บาท
บาท
บาท
บาท
2,478,300 บาท

15,200,000
3,704,400
9,017,300
2,478,300

บาท
บาท
บาท
บาท
13,586,700 บาท

43,957,000
8,820,000
16,000,000
13,586,700
5,550,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,506,100 บาท

19,680,000
5,292,000
12,881,900
1,506,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(199) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแปดแก้ว หน้าวัดกลางราชครูธาราม
ตาบลหัวตะพาน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(200) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ 1
และที่ 2 (หมูบ่ า้ นนา้ วน) เขตเทศบาลตาบลป่ าโมก อาเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง ความยาว 647 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(201) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยละโอง ระยะที่ 3 บ้านนาวัด ตาบลนาวัง
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(202) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 1 บ้านหน้าพระธาตุ
ตาบลในเมือง อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(203) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 3 ตาบลในเมือง
อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

2,257,000 บาท
14,978,700
3,704,400
9,017,300
2,257,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,848,700 บาท
73,900,000
14,817,600
28,000,000
21,848,700
9,233,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,728,300 บาท

18,450,000
3,704,400
9,017,300
5,728,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,661,700 บาท

29,337,000
5,891,800
11,783,500
11,661,700

บาท
บาท
บาท
บาท
2,744,300 บาท

15,466,000
3,704,400
9,017,300
2,744,300

บาท
บาท
บาท
บาท

472

(204) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 4 ตาบลหาดสองแคว
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(205) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 3 บ้านสะพานหิน
ตาบลหาดทนง อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(206) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 6 บ้านเกาะสวรรค์
ตาบลเกาะเทโพ อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 778 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(207) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านหนองกินเพล หมูท่ ่ี 3,8
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 825 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(208) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านทัน หมูท่ ่ี 5 ตาบลธาตุนอ้ ย
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 437 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,245,600 บาท
28,180,000
5,644,800
11,289,600
11,245,600

บาท
บาท
บาท
บาท
5,728,300 บาท

18,450,000
3,704,400
9,017,300
5,728,300

บาท
บาท
บาท
บาท
28,890,800 บาท

68,650,000
13,759,200
26,000,000
28,890,800

บาท
บาท
บาท
บาท

20,797,700 บาท
70,345,000
14,112,000
26,000,000
20,797,700
9,435,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,753,600 บาท

41,867,000
8,467,200
15,000,000
5,753,600
12,646,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(209) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณปากมูลน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ้านท่ากกแห่ ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 528 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(210) เขื่อนป้ องกันตลิง่ เทศบาลหนองชาก ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(211) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปะเหลียน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ในเขตเทศบาลตาบลย่านตาขาว หมูท่ ่ี 1 ตาบลย่านตาขาว
เชื่อมต่อเขตเทศบาลตาบลควนโพธิ์ ตาบลควนโพธิ์ อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง ความยาว 365 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(212) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองห้วยสอ บ้านห้วยสอ หมูท่ ่ี 4
ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(213) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สะแกกรัง (หน้าวัดชุมทรัพย์) หมูท่ ่ี 1
ตาบลสะแกกรัง อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
ความยาว 1,137 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,813,900 บาท
70,400,000
14,112,000
26,000,000
20,813,900
9,474,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,850,100 บาท

21,995,000
4,410,000
10,734,900
6,850,100

บาท
บาท
บาท
บาท

3,888,000 บาท
34,472,000
10,584,000
20,000,000
3,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,978,800 บาท
42,612,000
10,584,000
20,000,000
3,978,800
8,049,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,258,500 บาท
107,568,000
21,560,000
36,000,000
29,258,500
20,749,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(214) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองข้าวเม่า พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ตาบลข้าวเม่า
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(215) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่านบ้านสนามคลี (ฝัง่ ขวา) หมูท่ ่ี 8
ตาบลย่านยาว อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(216) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมสระนา้ วังปลา (ระยะที่ 2) บริเวณศูนย์ศลิ ปาชีพ
บางไทร ตาบลช้างใหญ่ อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 176 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(217) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านรัตนวารี หมูท่ ่ี 16 ตาบลพนมไพร
อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 884 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(218) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมูท่ ่ี 1 ตาบลพระขาว
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,678,300 บาท
18,400,000
3,704,400
9,017,300
5,678,300

บาท
บาท
บาท
บาท
4,911,500 บาท

18,239,000
3,880,800
9,446,700
4,911,500

บาท
บาท
บาท
บาท

12,753,200 บาท
21,120,000
4,224,000
12,753,200
4,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
18,857,200 บาท

60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
18,857,200 บาท

60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(219) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บริเวณวัดทิพย์อกั ษร บ้านวังสะแกงใต้
หมูท่ ่ี 9 ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(220) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน พื้นทีช่ ุมชนบ้านคลองสาโรง
หมูท่ ่ี 5 ตาบลสวนส้ม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ความยาว 670 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(221) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านยางชุม หมูท่ ่ี 7 ตาบลศรีณรงค์
อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 1,240 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(222) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณหมูท่ ่ี 3 และหมูท่ ่ี 2
ตาบลวังนา้ ซับ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(223) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2 - หมูท่ ่ี 8
ตาบลทับยา อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 940 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,803,600 บาท
33,600,000
6,720,000
10,803,600
16,076,400

บาท
บาท
บาท
บาท

32,059,500 บาท
110,550,000
22,110,000
32,059,500
56,380,500

บาท
บาท
บาท
บาท
28,285,700 บาท

90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท

25,142,800 บาท
80,000,000
16,000,000
25,142,800
38,857,200

บาท
บาท
บาท
บาท
43,000,000 บาท

160,000,000
32,000,000
43,000,000
85,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(224) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณลาห้วยตุงลุงไหลบรรจบ
กับแม่นา้ มูล บ้านวังใหม่ หมูท่ ่ี 9 - บ้านวังสะแบง ตาบลหนองแสงใหญ่
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(225) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านด่านเกวียน หมูท่ ่ี 1
ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(226) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2, หมูท่ ่ี 6
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(227) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราณบุรี บ้านฝัง่ ท่า หมูท่ ่ี 5
ตาบลวังก์พง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความยาว 409 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(228) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านชัยมงคล หมูท่ ่ี 20
ตาบลนิคม อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

42,050,000 บาท
145,000,000
29,000,000
42,050,000
73,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,203,100 บาท
56,000,000
11,200,000
20,203,100
24,596,900

บาท
บาท
บาท
บาท

40,600,000 บาท
140,000,000
28,000,000
40,600,000
71,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,289,200 บาท
32,000,000
6,400,000
10,289,200
15,310,800

บาท
บาท
บาท
บาท
28,285,700 บาท

90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(229) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 5, หมูท่ ่ี 6 ตาบลย่านมัทรี
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 1,539 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(230) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
หมูท่ ่ี 3 - หมูท่ ่ี 4 ตาบลในควน อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(231) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ลาว บ้านหนองหล่ม หมูท่ ่ี 11 บ้านด้ายท่าล้อ หมูท่ ่ี 18 และบ้านด้ายพัฒนา หมูท่ ่ี 20 - บ้านด้ายกู่แก้ว
ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(232) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ ปาว หน้าวัดใต้โพธิ์คา้ จากสะพาน คสล.
ไปทางทิศใต้ฝงั ่ ใต้ ตาบลกาฬสินธุ ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(233) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง หมูท่ ่ี 2 บริเวณหลังทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ตาบลเขาน้อย อาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

36,656,000 บาท
126,400,000
25,280,000
36,656,000
64,464,000

บาท
บาท
บาท
บาท

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท

28,285,700 บาท
90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,542,800 บาท
24,000,000
4,800,000
7,542,800
11,657,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(234) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านวังกุ่ม หมูท่ ่ี 5 ตาบลลุม่ ลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(235) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2 และ หมูท่ ่ี 3
ตาบลบางชะนี อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 1,122 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(236) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านศรีสุข หมูท่ ่ี 5 ตาบลหัวขวาง
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(237) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บริเวณหมูท่ ่ี 5 ตาบลวังนา้ คู ้
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 776 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(238) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 4 ตาบลท่าเสน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(239) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก ช่วงปากนา้ ห้วยขอนแก่น
หมูท่ ่ี 6 ตาบลตาลเดีย่ ว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,800,000 บาท
120,000,000
24,000,000
34,800,000
61,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,428,500 บาท

65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
31,900,000 บาท

110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,537,400 บาท

26,250,000
5,250,000
16,537,400
4,462,600

บาท
บาท
บาท
บาท

17,684,600 บาท
55,000,000
11,000,000
17,684,600
26,315,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(240) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 3 ตาบลบ้านปง อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ความยาว 1,065 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(241) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองราชกรูด หมูท่ ่ี 3 ตาบลราชกรูด
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(242) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านวังหิน หมูท่ ่ี 6 บ้านวังหินพัฒนา
หมูท่ ่ี 14 บ้านท่าเมล์ชยั หมูท่ ่ี 11 ตาบลเถินบุรี อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
ความยาว 2,150 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(243) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง หัวสะพาน หมูท่ ่ี 6 ตาบลโนนสัง
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 754 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(244) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เลย บ้านธาตุ หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 2, หมูท่ ่ี 14,
หมูท่ ่ี 15 ตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ความยาว 1,427 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
18,649,200 บาท

58,000,000
11,600,000
18,649,200
27,750,800

บาท
บาท
บาท
บาท

30,450,000 บาท
105,000,000
21,000,000
30,450,000
53,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,514,300 บาท
78,000,000
15,600,000
24,514,300
37,885,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(245) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแม่กลอง หมูท่ ่ี 4 - หมูท่ ่ี 5
ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(246) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณหลังชุมชนวัดเพรียว
ถึงสถานีดบั เพลิงเทศบาล ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(247) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณเทศบาลตาบลศรีประจันต์
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(248) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านท่าเสีย่ ว - บ้านคันลึม หมูท่ ่ี 4 หมูท่ ่ี 5 ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(249) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางแก้ว หมูท่ ่ี 6 และหมูท่ ่ี 7 ตาบลบ้านอิฐ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,742,800 บาท
66,000,000
13,200,000
20,742,800
32,057,200

บาท
บาท
บาท
บาท
12,861,600 บาท

40,000,000
8,000,000
12,861,600
19,138,400

บาท
บาท
บาท
บาท

42,050,000 บาท
145,000,000
29,000,000
42,050,000
73,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,469,200 บาท

45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(250) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี วัดลาชีศรีวนาราม หมูท่ ่ี 5 ตาบลลาชี
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(251) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุ
หมูท่ ่ี 6 ตาบลชัยนาท อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ความยาว 438 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(252) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สวีหนุ่ม บริเวณซอยท่าเรือ
เทศบาลตาบลนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(253) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ อิง เชื่อมต่อแม่นา้ ลาว บ้านเวียงใต้
หมูท่ ่ี 15 ตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(254) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมนา้ บังกอ บ้านท่าค้อ หมูท่ ่ี 4 (ด้านหลังตลาด)
ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 737 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท

18,810,000 บาท
58,500,000
11,700,000
18,810,000
27,990,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(255) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านท่ากกแดง (ต่อด้านท้ายนา้ )
(ติดกับสะพานข้าม อาเภอคาตากล้า) ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 324 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(256) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองวัดสัมพันธ์ บริเวณหน้าวัดสัมพันธ์
หมูท่ ่ี 1 ตาบลสัมพันธ์ อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(257) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ่ี 10 ตาบลบ้านป้ อม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 321 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(258) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 9 บ้านย่านขาด
ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 448 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(259) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองป่ าแก่ บริเวณมัสยิดบ้านป่ าแก่ตก
ตาบลคลองเฉลิม อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,800,000 บาท
30,000,000
6,000,000
13,800,000
10,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,218,400 บาท
38,000,000
7,600,000
12,218,400
18,181,600

บาท
บาท
บาท
บาท

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
17,684,600 บาท

55,000,000
11,000,000
17,684,600
26,315,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(260) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านท่างาม หมูท่ ่ี 14
ตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ความยาว 383 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(261) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านดอนขะยอม หมูท่ ่ี 4 ตาบลสงเปื อย
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 847 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(262) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ ยาม บ้านอากาศ หมูท่ ่ี 3 ตาบลอากาศ
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ความยาว 996 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(263) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดใหญ่ ตาบลแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(264) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดสาเภาทอง
ตาบลบางตะเคียน อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,285,700 บาท

90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท
17,382,700 บาท

72,000,000
14,400,000
17,382,700
40,217,300

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,861,600 บาท
40,000,000
8,000,000
12,861,600
19,138,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(265) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นา้ มูล หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 1
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(266) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านปากเปลือย หมูท่ ่ี 7 (ช่วงที่ 2)
ตาบลบึงเนียม อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความยาว 609 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(267) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองขลุง ตาบลขลุง อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(268) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 4 ตาบลพันลาน
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(269) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยวม บริเวณเหนือสะพาน
วัดสุพรรณรังษี เทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

30,171,500 บาท
96,000,000
19,200,000
30,171,500
46,628,500

บาท
บาท
บาท
บาท

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
13,950,000 บาท

27,000,000
5,400,000
13,950,000
7,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(270) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านท่าสะอาด หมูท่ ่ี 8 ตาบลพนมไพร
อาเภอพนมไพร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) จังหวัดร้อยเอ็ด
ความยาว 534 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(271) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
(บริเวณอนุเสาวรียค์ รูบาศรีวชิ ยั ) บ้านสันริมปิ ง หมูท่ ่ี 6 ตาบลริมปิ ง
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(272) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน หน้าวัดเดิมบาง (คงคาราม)
ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(273) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 3 บ้านพลู ตาบลพระงาม
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 479 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(274) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นา้ มูล บ้านท่ากกแห่
(ต่อเนื่องเขื่อนมูลน้อยเดิม ) ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท

18,970,800 บาท
59,000,000
11,800,000
18,970,800
28,229,200

บาท
บาท
บาท
บาท

10,850,000 บาท
21,000,000
4,200,000
10,850,000
5,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,363,000 บาท

54,000,000
10,800,000
17,363,000
25,837,000

บาท
บาท
บาท
บาท

28,285,700 บาท
90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(275) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แควน้อย (ช่วงที่ 2) หมูท่ ่ี 2 ตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 1,556 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(276) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ พรม บ้านบุง่ สิบสี่ หมูท่ ่ี 4 ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 721 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(277) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กก ช่วงเทศบาลตาบลแม่ยาว บ้านริมกก
หมูท่ ่ี 4 - สะพานริมกก ตาบลแม่ยาว, บ้านดอยฮาง ตาบลดอยฮาง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(278) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านท่าพันโฮง หมูท่ ่ี 14
ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(279) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือนา้ )
ตาบลท่าสะอาด อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 432 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(280) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองเหล ระหว่างหมูท่ ่ี 3 บ้านในเหล กับหมูท่ ่ี 2
บ้านปากเหล ตาบลเหล อาเภอกะปง จังหวัดพังงา
ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,428,500 บาท

65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,485,700 บาท
97,000,000
19,400,000
30,485,700
47,114,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(281) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองกะเปอร์ (ทัง้ 2 ฝัง่ ) ตาบลกะเปอร์
อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(282) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบ้านบน ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(283) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาโดมใหญ่ บ้านนาเยีย บริเวณวังปลาพญายาง
หมูท่ ่ี 3 และท่าแข่งเรือ หมูท่ ่ี 2 ตาบลนาเยีย อาเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(284) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี บ้านท่าคอย หมูท่ ่ี 3
ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณวัดท่าคอย)
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(285) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บริเวณหมูท่ ่ี 3 - หมูท่ ่ี 4 ตาบลหัวรอ
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(286) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านท่าพุทรา หมูท่ ่ี 2 ตาบลกะฮาด
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 635 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

28,285,700 บาท
90,000,000
18,000,000
28,285,700
43,714,300

บาท
บาท
บาท
บาท
16,077,000 บาท

50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,171,500 บาท
96,000,000
19,200,000
30,171,500
46,628,500

บาท
บาท
บาท
บาท

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
31,900,000 บาท

110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,428,500 บาท

65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(287) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ หลังสวน ถนนเลียบแม่นา้ หลังสวน
บ้านด่าน ตาบลหลังสวน อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ความยาว 799 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(288) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ลพบุรี บริเวณวัดทอง ตาบลขวัญเมือง
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 195 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(289) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านท่าศรีชมชื่น
(ต่อเนื่องเหนือนา้ ) ตาบลหนองหัวช้าง อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(290) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 3, 5 บ้านย่านยาว
ตาบลนา้ รัด อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว 1,143 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(291) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บริเวณวัดบ้านดอนกลอย หมูท่ ่ี 8
ตาบลค้อเหนือ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
12,952,500 บาท

21,450,000
4,290,000
12,952,500
4,207,500

บาท
บาท
บาท
บาท

14,430,800 บาท
40,000,000
8,000,000
14,430,800
17,569,200

บาท
บาท
บาท
บาท
18,857,200 บาท

60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(292) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เลย บ้านฟากเลย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม
ไปท้ายนา้ ) ตาบลกุดป่ อง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ความยาว 861 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(293) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านนาปราบ หมูท่ ่ี 3 ตาบลนายาง
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ความยาว 1,185 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(294) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ พุง บ้านนา้ พุงสามัคคี หมูท่ ่ี 6
ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(295) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดท่าเจริญ หมูท่ ่ี 3
ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(296) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นา้ มูลบ้านทัพไท
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ระยะที่ 3 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,203,100 บาท

56,000,000
11,200,000
20,203,100
24,596,900

บาท
บาท
บาท
บาท

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,861,600 บาท
40,000,000
8,000,000
12,861,600
19,138,400

บาท
บาท
บาท
บาท

42,050,000 บาท
145,000,000
29,000,000
42,050,000
73,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(297) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 5 - หมูท่ ่ี 6 ตาบลประศุก
อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 425 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(298) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านป่ าแก หมูท่ ่ี 1 เทศบาลตาบลริมปิ ง
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(299) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ ยาม หมูท่ ่ี 19 ตาบลอากาศ
อาเภออากาศอานวย (ฝัง่ ตรงข้าม) จังหวัดสกลนคร
ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(300) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดโบสถ์ดอนลาแพน
หมูท่ ่ี 12 ตาบลบางตาเถร อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(301) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณบ้านโพสะ หมูท่ ่ี 1 หมูท่ ่ี 2 ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
18,649,200 บาท

58,000,000
11,600,000
18,649,200
27,750,800

บาท
บาท
บาท
บาท

17,363,000 บาท
54,000,000
10,800,000
17,363,000
25,837,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,469,200 บาท
45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท

43,000,000 บาท
160,000,000
32,000,000
43,000,000
85,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(302) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง บริเวณ หมูท่ ่ี 2, หมูท่ ่ี 3,
หมูท่ ่ี 4 บ้านหัวหิน ตาบลนครชุมน์ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(303) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมูท่ ่ี 3
ตาบลบ้านกุ่ม อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(304) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก หมูท่ ่ี 3 ตาบลชอนไพร
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 491 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(305) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองทราย บริเวณศูนย์ราชการ
ตาบลเกาะลันตา อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(306) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านเกาะสามสิบ หมูท่ ่ี 4
ตาบลแสนตอ อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

25,142,800 บาท
80,000,000
16,000,000
25,142,800
38,857,200

บาท
บาท
บาท
บาท

14,469,200 บาท
45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,077,000 บาท

50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,253,800 บาท
35,000,000
7,000,000
11,253,800
16,746,200

บาท
บาท
บาท
บาท

11,253,800 บาท
35,000,000
7,000,000
11,253,800
16,746,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(307) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านบึงสวางค์ หมูท่ ่ี 5 (ช่วงที่ 2)
ตาบลบึงเนียม อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(308) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ จันทบุรี บริเวณสะพานตรีรตั น์
ถึงสะพานภิญญสาสน์ ตาบลจันทนิมติ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(309) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณศาลเจ้าตระกูลซิ้ม หมูท่ ่ี 1 ตาบลบางสวน อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(310) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดพระยาตาก
หมูท่ ่ี 4 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(311) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตรัง ณ บ้านป่ าหมาก ตาบลนาตาล่วง
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,266,200 บาท
34,000,000
6,800,000
12,266,200
14,933,800

บาท
บาท
บาท
บาท

24,420,000 บาท
77,700,000
15,540,000
24,420,000
37,740,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,106,300 บาท
21,000,000
4,200,000
10,106,300
6,693,700

บาท
บาท
บาท
บาท

12,540,000 บาท
39,000,000
7,800,000
12,540,000
18,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,861,600 บาท

40,000,000
8,000,000
12,861,600
19,138,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(312) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านแม่สลิด หมูท่ ่ี 2 ตาบลแม่สลิด
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(313) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านปากยาม หมูท่ ่ี 4
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ความยาว 482 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(314) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 8 ตาบลโคกหม้อ
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(315) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปากพนัง บริเวณวัดมุกขธาราราม
(วัดปากบางท่าพญา) หมูท่ ่ี 8 ตาบลบ้านเพิง อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(316) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บ้านสบยาว หมูท่ ่ี 4 ตาบลท่าวังผา
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,433,800 บาท
48,000,000
9,600,000
15,433,800
22,966,200

บาท
บาท
บาท
บาท

14,469,200 บาท
45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,234,600 บาท

45,000,000
9,000,000
16,234,600
19,765,400

บาท
บาท
บาท
บาท

9,053,800 บาท
21,000,000
4,200,000
9,053,800
7,746,200

บาท
บาท
บาท
บาท
13,825,000 บาท

21,000,000
4,200,000
13,825,000
2,975,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(317) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านท่าเรือ หมูท่ ่ี 8
(ต่อด้านท้ายนา้ ) ตาบลซาง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 870 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(318) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณหมูท่ ่ี 2 ตาบลบ้านทาม
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(319) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมูท่ ่ี 2 ตาบลกบเจา
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(320) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 1 ตาบลนาปรัง อาเภอปง
จังหวัดพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(321) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง หมูท่ ่ี 11 บ้านสามพอก
ตาบลบางแตน อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,800,000 บาท

30,000,000
6,000,000
13,800,000
10,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,932,400 บาท

34,000,000
6,800,000
10,932,400
16,267,600

บาท
บาท
บาท
บาท

13,825,000 บาท
21,000,000
4,200,000
13,825,000
2,975,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(322) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองห้วยใหญ่ หมูท่ ่ี 12 และ หมูท่ ่ี 16
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(323) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านวังหว้า หมูท่ ่ี 6 ตาบลท่าขอนยาง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(324) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านหนองยาง หมูท่ ่ี 10 ตาบลหัวเมือง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(325) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านคุง้ สะอาด หมูท่ ่ี 5 ตาบลนาเลิง
อาเภอเสลภูมิ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) จังหวัดร้อยเอ็ด
ความยาว 764 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(326) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านแสงน้อย
หมูท่ ่ี 7 ตาบลนาคาใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,321,400 บาท

27,500,000
5,500,000
15,321,400
6,678,600

บาท
บาท
บาท
บาท
18,038,500 บาท

50,000,000
10,000,000
18,038,500
21,961,500

บาท
บาท
บาท
บาท

20,428,500 บาท
65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท

23,571,500 บาท
75,000,000
15,000,000
23,571,500
36,428,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(327) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านท่าปุยตก หมูท่ ่ี 5 ตาบลย่านรี
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(328) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เลย หน้าเทศบาลเมืองเลย
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือนา้ ) ตาบลกุดป่ อง อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ความยาว 1,114 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(329) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตะเครียะ หมูท่ ่ี 1 ตาบลตะเครียะ
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(330) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณหน้าทีว่ า่ การอาเภอบางคนที หมูท่ ่ี 6 ตาบลกระดังงา
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 165 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(331) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณชุมชนท่าใหม่
ถึงหลังโรงพยาบาลกระทุม่ แบน ตาบลตลาดกระทุม่ แบน
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,880,000 บาท
28,800,000
5,760,000
14,880,000
8,160,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,684,600 บาท
55,000,000
11,000,000
17,684,600
26,315,400

บาท
บาท
บาท
บาท
14,276,400 บาท

44,400,000
8,880,000
14,276,400
21,243,600

บาท
บาท
บาท
บาท

7,063,600 บาท
21,000,000
4,200,000
7,063,600
9,736,400

บาท
บาท
บาท
บาท

34,452,000 บาท
118,800,000
23,760,000
34,452,000
60,588,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(332) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองพระสทึง บริเวณวัดวังสมบูรณ์
ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(333) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 6 - หมูท่ ่ี 7 ตาบลถอนสมอ
อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(334) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าคอย บริเวณวัดท่ากุ่ม
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(335) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพ
บ้านหนองเรือ หมูท่ ่ี 8 บ้านยางขามเฒ่า ตาบลหนองเรือ อาเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(336) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ พอง บริเวณบ้านโนนสาราญ หมูท่ ่ี 8
และบ้านสมสนุก หมูท่ ่ี 14 (ระยะที่ 2) ตาบลนากอก อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู ความยาว 565 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,469,200 บาท
45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท
14,469,200 บาท

45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท

11,253,800 บาท
35,000,000
7,000,000
11,253,800
16,746,200

บาท
บาท
บาท
บาท

15,873,800 บาท
44,000,000
8,800,000
15,873,800
19,326,200

บาท
บาท
บาท
บาท

10,289,200 บาท
32,000,000
6,400,000
10,289,200
15,310,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(337) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณบ้านโพสะ หมูท่ ่ี 3
ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ความยาว 298 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(338) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 1 ตาบลหาดทนง
อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(339) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บริเวณเหล่ากาชาดฯ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 190.5 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(340) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หน้าวัดกาแพง หมูท่ ่ี 3
ตาบลหลักฟ้ า อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ความยาว 352 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(341) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านดงเค็ง
หมูท่ ่ี 6 บ้านดง หมูท่ ่ี 2 ตาบลกุดขาคีม อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(342) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองศก หมูท่ ่ี 4 ตาบลพังกาญจน์
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

19,001,700 บาท
60,460,000
12,092,000
19,001,700
29,366,300

บาท
บาท
บาท
บาท
31,900,000 บาท

110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,428,600 บาท

30,000,000
6,000,000
9,428,600
14,571,400

บาท
บาท
บาท
บาท
16,234,600 บาท

45,000,000
9,000,000
16,234,600
19,765,400

บาท
บาท
บาท
บาท

17,858,100 บาท
49,500,000
9,900,000
17,858,100
21,741,900

บาท
บาท
บาท
บาท
13,500,000 บาท

30,000,000
6,000,000
13,500,000
10,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(343) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 1 - หมูท่ ่ี 7 ตาบลปากแคว
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(344) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 1 บ้านท้องคุง้ เหนือ
ตาบลท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(345) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางใหญ่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดบางใหญ่ หมูท่ ่ี 13 ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(346) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านแม่เชียงรายลุม่ หมูท่ ่ี 3
ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(347) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านงิ้ว หมูท่ ่ี 5 ตาบลธงธานี
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 585 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(348) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ ท่ามะนาว หน้าวัดวังจิก ตาบลวังลึก
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

31,900,000 บาท
110,000,000
22,000,000
31,900,000
56,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,932,400 บาท
34,000,000
6,800,000
10,932,400
16,267,600

บาท
บาท
บาท
บาท

14,469,200 บาท
45,000,000
9,000,000
14,469,200
21,530,800

บาท
บาท
บาท
บาท
10,269,300 บาท

30,000,000
6,000,000
10,269,300
13,730,700

บาท
บาท
บาท
บาท
21,600,000 บาท

54,000,000
10,800,000
21,600,000
21,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,861,600 บาท

40,000,000
8,000,000
12,861,600
19,138,400

บาท
บาท
บาท
บาท

500

(349) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปาย บริเวณศูนย์บริการ
และพัฒนาลุม่ นา้ ปายตามพระราชดาริ (ต่อเนื่องงบประมาณปี 2559)
หมูท่ ่ี 5 ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(350) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก วัดสนธิกรประชาราม หมูท่ ่ี 3
ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ความยาว 185 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(351) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านคาไฮ ตาบลธาตุนอ้ ย อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 876 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(352) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บริเวณสานักปฏิบตั ธิ รรมแห่งที่ 2
(ระยะที่ 2) บ้านโลงใต้ หมูท่ ่ี 6 ตาบลโคกสลุด อาเภอบางกระทุม่
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(353) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 6 ตาบลฆะมัง
อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ความยาว 253 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,723,400 บาท
21,000,000
4,200,000
6,723,400
10,076,600

บาท
บาท
บาท
บาท
23,571,500 บาท

75,000,000
15,000,000
23,571,500
36,428,500

บาท
บาท
บาท
บาท

15,433,800 บาท
48,000,000
9,600,000
15,433,800
22,966,200

บาท
บาท
บาท
บาท
12,540,000 บาท

39,000,000
7,800,000
12,540,000
18,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(354) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บริเวณหมูท่ ่ี 4 บ้านย่านยาว
ตาบลโคกสลุด อาเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(355) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ่ี 3 - หมูท่ ่ี 4
ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(356) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง หมูท่ ่ี 2 - หมูท่ ่ี 3 ตาบลพงตึก
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 604 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(357) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี วัดบ้านท่ากลาง หมูท่ ่ี 7 ตาบลเจ้าท่า
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(358) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง (ระยะที่ 2) บ้านหนองเต่า หมูท่ ่ี 5
ตาบลโคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

23,121,100 บาท
73,567,500
14,713,500
23,121,100
35,732,900

บาท
บาท
บาท
บาท

18,857,200 บาท
60,000,000
12,000,000
18,857,200
29,142,800

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,077,000 บาท

50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,100,000 บาท
25,500,000 บาท
5,100,000 บาท
20,400,000 บาท
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(359) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ จันทบุรี บริเวณสะพานตรีรตั น์
ถึงสะพานมหาราช ตาบลจันทนิมติ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ความยาว 601 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(360) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 3 - หมูท่ ่ี 2
ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(361) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 5 - หมูท่ ่ี 9 ตาบลท่าชัย
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(362) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าตะเภา ตาบลหาดพันไกร
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 591 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(363) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 9 ตาบลพิกุล อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(364) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองใหญ่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดตะโหนดราย ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

21,214,300 บาท
67,500,000
13,500,000
21,214,300
32,785,700

บาท
บาท
บาท
บาท

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,428,500 บาท

65,000,000
13,000,000
20,428,500
31,571,500

บาท
บาท
บาท
บาท
18,649,200 บาท

58,000,000
11,600,000
18,649,200
27,750,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
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(365) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ นครนายก บริเวณวัดศรีนาวา
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมูท่ ่ี 2 ตาบลศรีนาวา อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(366) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ต ๋า ตาบลแม่ต ๋า อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(367) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตรัง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ณ หมูท่ ่ี 10
ตาบลท่าสะบ้า อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(368) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว หมูท่ ่ี 2, หมูท่ ่ี 3,
หมูท่ ่ี 6 และ หมูท่ ่ี 7 ตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ความยาว 3,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(369) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 4 ตาบลเมืองบางยม
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(370) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าคอย บริเวณวัดคลองชะโด
ตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
12,000,000 บาท
30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,755,400 บาท

49,000,000
9,800,000
15,755,400
23,444,600

บาท
บาท
บาท
บาท

30,450,000 บาท
105,000,000
21,000,000
30,450,000
53,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,600,000 บาท

28,000,000 บาท
5,600,000 บาท
22,400,000 บาท

10,850,000 บาท
21,000,000
4,200,000
10,850,000
5,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(371) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองใหม่เจริญสุข (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(372) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองโพงพางล่าง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดโพงพาง หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(373) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณวัดทองพุม่ พวง
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลปากเพรียว
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ความยาว 76 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(374) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสวนมะม่วง
หมูท่ ่ี 4 ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 148 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(375) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี บ้านท่าซิก หมูท่ ่ี 6 ตาบลท่าคอย
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 463 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(376) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 1 ตาบลพันลาน อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

4,300,000 บาท
21,500,000 บาท
4,300,000 บาท
17,200,000 บาท

12,400,000 บาท
24,000,000
4,800,000
12,400,000
6,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,797,200 บาท
23,000,000
4,600,000
10,797,200
7,602,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,379,200 บาท

38,500,000
7,700,000
12,379,200
18,420,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(377) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณหมูท่ ่ี 2 บ้านหัวสะแก
ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(378) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณวัดสองพีน่ อ้ ง หมูท่ ่ี 2
ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 257 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(379) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 3 ตาบลท่าไม้รวก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 723.5 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(380) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2 - หมูท่ ่ี 3
ตาบลโพนางดาออก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(381) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 2 ตาบลท่าเสน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(382) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดโพธิ์เลือ่ น
หมูท่ ่ี 1 ตาบลบ้านกระแชง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 331 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
12,540,000 บาท
39,000,000
7,800,000
12,540,000
18,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,800,000 บาท

63,000,000
12,600,000
19,800,000
30,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,000,000 บาท
65,000,000
13,000,000
26,000,000
26,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,070,000 บาท

39,000,000
7,800,000
14,070,000
17,130,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,077,000 บาท
50,000,000
10,000,000
16,077,000
23,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(383) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 3 ตาบลฆะมัง
อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(384) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองนาเตย (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 3,
หมูท่ ่ี 4 ตาบลนาเตย อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(385) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว หมูท่ ่ี 8
ตาบลบางแขม เชื่อมต่อ หมูท่ ่ี 5 ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ความยาว 1,800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(386) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก ต่อจากสะพานร่วมใจพัฒนา
ไปทางทิศใต้ถนนพิทกั ษ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(387) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แควน้อย หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 7, หมูท่ ่ี 2
ตาบลกลอนโด อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,800,000 บาท
39,000,000
7,800,000
15,600,000
15,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,418,800 บาท
26,000,000
5,200,000
19,418,800
1,381,200

บาท
บาท
บาท
บาท

17,684,600 บาท
55,000,000
11,000,000
17,684,600
26,315,400

บาท
บาท
บาท
บาท

8,686,400 บาท
21,000,000
4,200,000
8,686,400
8,113,600

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(388) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองเสาธง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ วัดถลุงทอง
หมูท่ ่ี 1 ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(389) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน เขตเทศบาลตาบลบ้านเกาะ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(390) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณวัดปากแพรก
ตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(391) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ งิม บ้านดอนตัน - นาปรัง หมูท่ ่ี 1
ตาบลปง อาเภอปง จังหวัดพะเยา ความยาว 2,260 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(392) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุนขั หอน ช่วงสะพานข้ามคลองสุนขั หอน
ถึง เคหะชุมชนสมุทรสาคร หมูท่ ่ี 4 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(393) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 3 ,หมูท่ ่ี 6 ตาบลท่าเสน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 745 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
28,000,000 บาท
140,000,000
28,000,000
56,000,000
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,450,000 บาท

37,250,000
7,450,000
14,900,000
14,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(394) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณวัดปทุมบูชา หมูท่ ่ี 1
ตาบลบ้านทาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(395) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ลพบุรี บริเวณวัดตะโก และวัดญาณเสน
ตาบลโก่งธนู อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ความยาว 545 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(396) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณหน้าวัดสะตือ หมูท่ ่ี 4 ตาบลตะกุด อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(397) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองตรอน หมูท่ ่ี 5 ตาบลบ้านแก่ง
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(398) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม หมูท่ ่ี 9 ตาบลคลองเขิน
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(399) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล วัดสุปฏั นารามวรวิหาร
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
9,308,000 บาท
46,540,000
9,308,000
18,616,000
18,616,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,600,000 บาท
43,000,000
8,600,000
17,200,000
17,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,200,000 บาท

21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

15,660,000 บาท
78,300,000
15,660,000
31,320,000
31,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(400) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองแพรกทะเล
บริเวณวัดเพิม่ พูนสามัคคีธรรม หมูท่ ่ี 4 ตาบลคลองโคน
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(401) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สวีหนุ่ม ทางเข้าวัดพระบรมธาตุสวี
หมูท่ ่ี 1 ตาบลสวี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(402) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บริเวณวัดทิพย์อปั สรอมรอินทร์
(ระยะที่ 3) บ้านวังสะแกงใต้ หมูท่ ่ี 9 ตาบลหนองล่อง
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(403) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองนา้ ปลายนา บริเวณวัดสามจุ่น
ตาบลดอนปรู อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(404) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดท่าโขลง ตาบลท่าระหัด
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(405) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าว้า ตัง้ แต่บริเวณวัดสกุณปักษี
จนถึงชุมชน (ลงมาทางทิศใต้ 700 เมตร) หมูท่ ่ี 1 ตาบลสนามคลี
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
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บาท
บาท
บาท
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บาท
บาท
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(406) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณวัดเขาพระ หมูท่ ่ี 2
ตาบลเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 275 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(407) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางนอน บริเวณหลังกองร้อย
ตารวจตะเวนชายแดนที่ 415 (ระยะที่ 2) ตาบลบางนอน
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(408) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กระบี่ บริเวณสะพานถนนหน้าพลับพลา
ถึงสะพานหินขวาง ตาบลกระบีใ่ หญ่ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ความยาว 630 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(409) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองสินปุน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมูท่ ่ี 4
ตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(410) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 4 ตาบลท่ามะกา
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(411) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง หมูท่ ่ี 1 ตาบลวังขนาย
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(412) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แควน้อย (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 2
ตาบลหนองหญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(413) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี วัดใหม่สามัคคี หมูท่ ่ี 13 ตาบลเจ้าท่า
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(414) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 2) วัดลาชีศรีวนาราม หมูท่ ่ี 5
ตาบลลาชี อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(415) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่
ถึงคลองรังสิตประยู รศักดิ์ (ระยะที่ 1) อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(416) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง (ช่วงที่ 2) บริเวณเทศบาลท่ามะเขือ
หมูท่ ่ี 2 ตาบลท่ามะเขือ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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24,000,000

บาท
บาท
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บาท
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(417) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองขลุง หมูท่ ่ี 4 บ้านเขานา้ อุ่น ตาบลหินดาต
อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(418) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง ภายในโครงการพัฒนาทีด่ นิ
มูลนิธิชยั พัฒนา บ้านเหมือดแอ่ ตาบลหนองตูม อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง
(419) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านท่าแก หมูท่ ่ี 6 ตาบลศิลา
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(420) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านนาเพียง หมูท่ ่ี 4 ตาบลสาราญ
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(421) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ จันทบุรี บริเวณวัดนา้ รัก หมูท่ ่ี 2
ตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(422) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง บริเวณสานักงาน ปปช.
ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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9,600,000
19,200,000
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บาท
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5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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(423) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยหนองค้อ ระยะที่ 1 บ้านโค้งดารา บ้านแสนสุข ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(424) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย บริเวณหมูท่ ่ี 5 ถึงหมูท่ ่ี 6
ตาบลดอนกา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(425) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย บริเวณสุดเขตหลังวัดเจริญสุข
หมูท่ ่ี 1 ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ความยาว 658 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(426) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง (ตอนที่ 1) ตาบลท่าสะอ้าน
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 705 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(427) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พรม เทศบาลตาบลเกษตรสมบูรณ์
หมูท่ ่ี 1 ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(428) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี ตาบลบ้านค่าย (ระยะที่ 1)
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(429) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ละแม บริเวณปากคลองละแม
จดบริเวณตลาดใต้เคีย่ ม หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 3 บ้านปากนา้ ละแม ตาบลละแม
อาเภอละแม จังหวัดชุมพร ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(430) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าตะเภา บริเวณวัดสุบรรณนิมติ ร
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(431) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กก ตาบลท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(432) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ กก บ้านปงเคียน ตาบลดงมหาวัน
อาเภอเวียงเชียงรุง้ จังหวัดเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(433) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ งาว บ้านท่าข้าม หมูท่ ่ี 4 ตาบลหล่ายงาว
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(434) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง ตัง้ แต่ฝายพญาอุต หมูท่ ่ี 6
ถึงฝายท่ามะโก๋ หมูท่ ่ี 12 ตาบลหนองตอง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ความยาว 865 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(435) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่นา้ ปิ ง หมูท่ ่ี 6 บ้านเด่นสารภี (ฝัง่ ซ้าย)
ตาบลบ้านตาล และบริเวณบ้านกองหิน (ฝัง่ ขวา) ตาบลท่าข้าม
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,660 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(436) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บริเวณโค้งปู่ลงิ หมูท่ ่ี 8 ตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 2,400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(437) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองลาภูรา บ้านวังแตร้ หมูท่ ่ี 7
ตาบลนาท่ามเหนือ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(438) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน หมูท่ ่ี 3 ตาบลท่าพญา
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(439) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองลาภูรา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง หมูท่ ่ี 2 ตาบลปากแจ่ม
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(440) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองลาพิกุล หมูท่ ่ี 1 ตาบลหนองบ่อ
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(441) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านสามเงา หมู่ 2 ถึงบ้านจัดสรรค์
หมู่ 3 ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(442) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบแม่นา้ ท่าจีนจากปากคลองบางภาษี
หมูท่ ่ี 2 - หมูท่ ่ี 11 ตาบลคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ความยาว 260 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(443) เขื่อนป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองเจริญสุข บ้านหน้าเกษตร
หมูท่ ่ี 12 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(444) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 8
ตาบลบางแขม เชื่อมต่อ หมูท่ ่ี 5 ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ความยาว 1,375 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(445) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 2,
หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 6 และหมูท่ ่ี 7 ตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ความยาว 2,625 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(446) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมนา้ บังกอ บ้านกุดข้าวปุ้น ตาบลขามเฒ่า
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(447) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมห้วยทวย บริเวณประตูระบายนา้
(ต่อเขื่อนเดิมเหนือนา้ ) ห้วยทวยถึงกองร้อย อส.ตาบลโนนตาล
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(448) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านฤทธิ์รกั ษา
หมูท่ ่ี 7 ถึงบ้านแก่งโก หมูท่ ่ี 3 ตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(449) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม บ้านท่างาม หมู่ 4
ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ความยาว 490 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(450) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตาปี หมูท่ ่ี 2 ตาบลกะทูน อาเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(451) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บริเวณวัดพระพุทธบาทยโสธร
ตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(452) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 3 หมูท่ ่ี 4 หมูท่ ่ี 6 หมูท่ ่ี 7
ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(453) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางมะฝ่ อ
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(454) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน หมูท่ ่ี 4 ตาบลพันลาน
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(455) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอ้อมนนท์ วัดโมลี ตาบลบางรักใหญ่
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(456) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทาราม หมูท่ ่ี 1
ตาบลคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(457) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล (ระยะที่ 2) บ้านชัยมงคล ตาบลนิคม
อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความมยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(458) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสุราษฎณ์รงั สรรค์
หมูท่ ่ี 4 ตาบลคลองควาย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 58 เมตร 1 แห่ง
(459) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นา้ เจ้าพระยา
บริเวณวัดท้ายเกาะใหญ่ หมูท่ ่ี 3 ตาบลท้ายเกาะ อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ความยาว 462 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(460) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง บริเวณหน้าวัดบางกระเบา
หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 4, หมูท่ ่ี 5 และบริเวณหน้าสถานีอนามัย ตาบลบางกระเบา
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(461) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางปะกง ตรงข้ามหน้าวัดบางเตย
ตาบลบางเตย อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(462) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางหลวง หมูท่ ่ี 7 ตาบลวัดตะกู
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(463) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมูท่ ่ี 2 ตาบลสะพานไทย
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(464) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางหลวง บริเวณหมูท่ ่ี 4 ตาบลทางช้าง
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(465) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก หมูท่ ่ี 7, หมูท่ ่ี 9 ตาบลท่าเจ้าสนุก
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(466) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ่ี 1 ตาบลไม้ตรา
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(467) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณกองโรงงานวัตถุระเบิด
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(468) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม บ้านม่วง หมูท่ ่ี 5 ตาบลปง
อาเภอปง จังหวัดพะเยา ความยาว 625 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(469) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางม่วง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมูท่ ่ี 4
ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(470) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตาบลมะกอกเหนือ อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(471) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน (มะเดือ่ 2) บ้านสามขา หมูท่ ่ี 8
ตาบลฆะมัง อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(472) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก บริเวณหมูท่ ่ี 4 ตาบลท่าช้าง
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(473) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน บ้านหัวแหลม บริเวณหมูท่ ่ี 1
ตาบลบ้านไร่ อาเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

6,400,000 บาท
32,000,000
6,400,000
12,800,000
12,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,000 บาท
48,000,000
9,600,000
19,200,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,800,000 บาท

39,000,000
7,800,000
15,600,000
15,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,600,000 บาท

48,000,000
9,600,000
19,200,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,000 บาท
48,000,000
9,600,000
19,200,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

522

(474) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมบึงระมาณ บ้านหล่ายมือสี หมูท่ ่ี 6
ตาบลปลักแรด อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(475) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น่าน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านวังยาง
หมูท่ ่ี 1 ตาบลวังนา้ คู ้ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(476) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แควน้อย บ้านท้อแท้ หมูท่ ่ี 2 ตาบลท้อแท้
อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(477) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี ตาบลบ้านกุ่ม อาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
(478) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางตะบูน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมูท่ ่ี 3
และบริเวณปากคลองสามคลองถึงหน้าสถานีอนามัย
ตาบลบางตะบูนออกหลังเก่า หมูท่ ่ี 2 - หมูท่ ่ี 3 ตาบลบางตะบูนออก
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(479) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี หมูท่ ่ี 1 ตาบลท่าเสน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(480) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ป่ าสัก หมูท่ ่ี 4 ตาบลสะเดียง
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(481) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม บ้านหนุนใต้ หมูท่ ่ี 2 ตาบลบ้านหนุน
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(482) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม บ้านใหม่ปากจอก หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 3,
หมูท่ ่ี 9, หมูท่ ่ี 11 ตาบลทุง่ แล้ง อาเภอลอง จังหวัดแพร่
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(483) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี วัดเสริมสุขคงคา
และชุมชนชาวบ้านโขงใหญ่ หมูท่ ่ี 12 ตาบลมะค่า อาเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(484) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านม่วงใหญ่ หมูท่ ่ี 6 ตาบลโพนงาม
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(485) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านดินดาพัฒนา หมูท่ ่ี 11 ตาบลเกิ้ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(486) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านศรีสุข ตาบลหัวขวาง
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(487) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดบางนา้ วน ตาบลบางโทรัด อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(488) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยวม ช่วงสะพานข้ามลานา้ ยวม หมูท่ ่ี 8
บ้านคะปวง - หมูท่ ่ี 3 บ้านทุง่ แพม ตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(489) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาเซบาย (ช่วงที่ 1) บ้านเซ หมูท่ ่ี 2
ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(490) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาเซน้อย บ้านเซโซ่ง หมูท่ ่ี 4 ตาบลเชียงเพ็ง
อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(491) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านดินแดง หมูท่ ่ี 3 ตาบลดงสิงห์
อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(492) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านท่าสะแบง หมูท่ ่ี 4 ตาบลมะบ้า
อาเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(493) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านงิ้ว หมูท่ ่ี 5 ตาบลธงธานี
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(494) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านดอนคา
หมูท่ ่ี 9 ตาบลคาไฮ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(495) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองกะเปอร์ ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(496) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง บริเวณ หมูท่ ่ี 1, หมูท่ ่ี 2,
หมูท่ ่ี 4 และหมูท่ ่ี 11 ตาบลคุง้ พยอม อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(497) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง บริเวณ หมูท่ ่ี 3
บ้านคงคาเหนือ - หมูท่ ่ี 4 บ้านป่ าไผ่ ตาบลคลองตาคต อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(498) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านแม่เชียงรายลุม่ หมู่ 3
ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(499) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ วัง บ้านผึ้ง หมู่ 3 บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7
ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ความยาว 675 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(500) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาห้วยพุนอ้ ย พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดพุนอ้ ย หมูท่ ่ี 1 ตาบลชอนม่วง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(501) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ปิ ง บ้านท่าหลุก หมูท่ ่ี 4 ตาบลหนองล่อง
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(502) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี (ระยะที่ 3) หมูท่ ่ี 2
ตาบลท่าเสน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(503) เขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
และถนนเลียบคลองท่าผา-บางแก้ว หมูท่ ่ี 5 ตาบลวังเย็น
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(504) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เลย บริเวณท่าดินปุ่น บ้านโพนค่าย
หมูท่ ่ี 6 ตาบลนาอ้อ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(505) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมนา้ หมัน บ้านตลาด หมูท่ ่ี 1 และบ้านเดิน่
หมูท่ ่ี 3 ตาบลด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(506) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สงคราม (ระยะที่ 2) บ้านท่าสาวเอ้
หมูท่ ่ี 15 ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(507) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล (ระยะที่ 2) บริเวณวัดบ้านด่านเกวียน
หมูท่ ่ี 1 ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(508) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ อูน เทศบาลตาบลพรรณานิคม
ตาบลพรรณา อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ความยาว 2,200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(509) เขื่อนป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ริมคลองอู่ตะเภา
(ทัง้ 2 ฝัง่ ) หมูท่ ่ี 1 บ้านย่านยาว ตาบลทุง่ ลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
กับเทศบาลตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 415 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(510) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บริเวณวัดท่าแซ บ้านท่าแซ หมูท่ ่ี 3 และบ้านหนองบัว หมูท่ ่ี 4
ตาบลคลองอู่ตะเภา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 910 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(511) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
และท่าเทียบเรือ บริเวณตลาดริมแม่นา้ แม่กลอง ตาบลแม่กลอง
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(512) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณหน้าวัดศรีสุทธาราม
(วัดกาพร้า) ถึงบริเวณคลองกาพร้า หมู่ 2 ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
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(513) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน บริเวณหน้าวัดเกาะ
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ความยาว 390 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(514) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน พื้นทีช่ ุมชนบ้านเกาะ
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(515) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ ตะเพิน บริเวณฝายนา้ ล้นและสะพาน
หมูท่ ่ี 7 บ้านลาอีซู ตาบลหนองรี อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(516) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา (ระยะที่ 3) ตาบลประศุก
อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(517) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 4, หมูท่ ่ี 5,
หมูท่ ่ี 6 ตาบลโรงช้าง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
ความยาว 1,940 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท
68,000,000
13,600,000
27,200,000
27,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,000,000 บาท
165,000,000
33,000,000
66,000,000
66,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

32,000,000 บาท
160,000,000
32,000,000
64,000,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(518) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ยม หมูท่ ่ี 2 ตาบลย่านยาว
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(519) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมทางทิศใต้)
บริเวณหมูท่ ่ี 3 ตาบลวังนา้ ซับ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(520) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน หมูท่ ่ี 3, หมูท่ ่ี 6 ตาบลย่านยาว
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(521) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าคอย บริเวณวัดหนองสาหร่าย
หมูท่ ่ี 7 ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(522) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ตาปี บริเวณถนนท่าทับจีน - วัดหน้าเขา
หมูท่ ่ี 1 ตาบลเขาหัวควาย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

31,000,000 บาท
155,000,000
31,000,000
62,000,000
62,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(523) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล (กุดตลุง) บริเวณบ้านตลุง หมูท่ ่ี 2
ตาบลหนองเรือ อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(524) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล (ระยะที่ 2) หมูท่ ่ี 1 ตาบลกระเบื้อง
อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(525) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 7 ตาบลไชยภูมิ
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(526) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางพลับ
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(527) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย บริเวณหมูท่ ่ี 5 ตาบลอินทประมูล
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(528) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ น้อย หมูท่ ่ี 6 - หมูท่ ่ี 7 ตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,400,000 บาท

52,000,000
10,400,000
20,800,000
20,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,200,000 บาท

66,000,000
13,200,000
26,400,000
26,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(529) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมู่ 6 (ท่าทรายวัลลีย)์ ท้ายเขื่อน หมู่ 4 ตาบลจาปาหล่อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ความยาว 454 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(530) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ราง บ้านชุมพล หมูท่ ่ี 7 ตาบลนายูง
อาเภอนายู ง จังหวัดอุดรธานี ความยาว 665 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(531) เขื่อนป้ องกันตลิง่ พัง บริเวณทีท่ าการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
(532) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 3 ตาบลหาดทนง
อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(533) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 2 ตาบลหาดทนง
อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 785 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(534) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ สะแกกรัง หมูท่ ่ี 5 - หมูท่ ่ี 7
(หน้าวัดบางกุง้ ) ตาบลสะแกกรัง อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี
ความยาว 965 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

15,022,000 บาท
75,110,000
15,022,000
30,044,000
30,044,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
5,100,000 บาท
25,500,000 บาท
5,100,000 บาท
20,400,000 บาท
22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

27,000,000 บาท
135,000,000
27,000,000
54,000,000
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(535) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี บ้านหวาง หมูท่ ่ี 6 ตาบลชีทวน
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(536) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมูท่ ่ี 3
องค์การบริหารส่วนตาบลแดงหม้อ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(537) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาเซบาย บ้านดอนแดงใหญ่ หมูท่ ่ี 2
ตาบลหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(538) เขื่อนป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ ลามูลน้อย
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(539) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล บ้านกุดชุม หมูท่ ่ี 1
ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,200,000 บาท
126,000,000
25,200,000
50,400,000
50,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(540) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาห้วยวังนอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ตาบลปทุม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(541) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลาห้วยขะยุง หมูท่ ่ี 8 บ้านนา้ คา
ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(542) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมหนองแซง บ้านป่ งขาม ตาบลป่ งขาม
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(543) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ พอง บ้านบึงเป่ ง หมูท่ ่ี 9
ตาบลท่ากระเสริม อาเภอนา้ พอง จังหวัดขอนแก่น
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(544) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ ท่าจีน (ระยะที่ 3) ไปทางเหนือนา้
บริเวณชุมชนบ้านพันธุวงษ์ ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

28,000,000 บาท
140,000,000
28,000,000
56,000,000
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,000,000 บาท
145,000,000
29,000,000
58,000,000
58,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,000,000 บาท

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

14,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(545) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองชี พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมูท่ ่ี 2,
หมูท่ ่ี 4 ตาบลเขาวิเศษ อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(546) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ จักราช (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บริเวณบ้านประตูชยั หมูท่ ่ี 14 ตาบลพิมาย - ตาบลในเมือง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 690 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(547) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมคลองกุยบุรี บ้านท่าฝาง หมูท่ ่ี 3
ตาบลบ่อนอก อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(548) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ แม่กลอง
บริเวณวัดสัตตนารถปริวตั รวรวิหาร ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(549) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านยางชุม
หมูท่ ่ี 7 ตาบลศรีณรงค์ อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 825 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,000,000 บาท
35,000,000
7,000,000
14,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,100,000 บาท
50,500,000
10,100,000
20,200,000
20,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(550) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล และห้วยสักไพร บริเวณบ้านบัวเทิง
หมูท่ ่ี 4 และบ้านหนองสะโน หมูท่ ่ี 7 ตาบลท่าช้าง อาเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(551) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ มูล ช่วงสวนตาล หมูท่ ่ี 11
บ้านตาลสุมถึงสะพานข้ามห้วยใคร่นุ่น ตาบลตาลสุม อาเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(552) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ บางตะบูน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ้านคุง้ ตาหนัก หมูท่ ่ี 7 ตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(553) เขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมลานา้ พุง เทศบาลตาบลหล่มเก่า อาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,000 บาท
48,000,000
9,600,000
19,200,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้ องกันน้ าท่วมพื้นที่ชมุ ชน
3,490,601,300 บาท
8.11.2.1 วัตถุประสงค์
- พื้นทีเ่ มือง ชุมชน และพื้นทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจได้รบั การป้ องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและนา้ ท่วม
8.11.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
พื้นทีเ่ มือง ชุมชน พื้นทีเ่ ศรษฐกิจ พื้นทีโ่ บราณสถาน และพื้นทีท่ ม่ี ปี ญั หานา้ ท่วมรุนแรงและเกิดขึ้นเป็ นประจา
8.11.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
26,076,672,800 บาท
8.11.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
26,076,672,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,490.6013
3,490.6013
-

รวม
3,490.6013
3,490.6013

8.11.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
เชิงปริมาณ : พื้นทีไ่ ด้รบั การป้ องกัน
222,415
33,778
35,000
35,000
35,000
และลดผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัยและนา้ ท่วม
(107,475)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
เพือ่ ป้ องกันอุทกภัยและนา้ ท่วมมีคุณภาพ
(100)
และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

12,086.0715

3,490.6013

3,500.0000

3,500.0000

3,500.0000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

12,086.0715
33.0978
12,052.9737
-

3,490.6013
3,490.6013
-

3,500.0000
3,500.0000
-

3,500.0000
3,500.0000
-

3,500.0000
3,500.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน

3,490,601,300 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)
(1.1) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองอานาจเจริญ ระยะที่ 1
จังหวัดอานาจเจริญ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.3) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนกาเนิดนพคุณ
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.4) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,490,601,300
3,490,601,300
3,490,601,300
68,658,200
38,283,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

71,800 บาท
6,780,000
1,358,300
2,716,500
71,800
2,633,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
397,500 บาท

5,844,000
1,173,100
2,346,100
397,500
1,927,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
244,600 บาท

8,634,000
1,728,700
3,457,400
244,600
3,203,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
255,100 บาท

5,080,000
1,018,700
2,037,400
255,100
1,768,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.5) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.6) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนอินทร์บรุ ี
ระยะที่ 5 อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.7) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.8) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.9) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

253,000 บาท
8,930,000
1,790,500
3,580,900
253,000
3,305,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
972,600 บาท

9,559,000
1,913,900
3,827,800
972,600
2,844,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
261,900 บาท

9,244,000
1,852,200
3,704,400
261,900
3,425,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
144,000 บาท

7,701,000
1,543,500
3,087,000
144,000
2,926,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
293,600 บาท

8,634,000
1,728,700
3,457,400
293,600
3,154,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.10) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.11) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนพยุหะ
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ส่วนทีเ่ หลือและซ่อมแซมบูรณะ
ส่วนทีช่ ารุดบกพร่อง) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.12) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนควนขนุน อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.13) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนศรีมหาโพธิ ระยะที่ 2 อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.14) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโผงเผง
ระยะที่ 3 อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.15) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโผงเผง
ระยะที่ 4 อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,350,400 บาท
5,250,000
1,050,000
1,350,400
2,849,600

บาท
บาท
บาท
บาท

733,300 บาท
2,450,000
490,000
733,300
1,226,700

บาท
บาท
บาท
บาท

1,710,600 บาท
6,650,000
1,330,000
1,710,600
3,609,400

บาท
บาท
บาท
บาท
1,665,600 บาท

6,475,000
1,295,000
1,665,600
3,514,400

บาท
บาท
บาท
บาท
1,846,300 บาท

7,700,000
1,540,000
1,846,300
4,313,700

บาท
บาท
บาท
บาท
2,197,100 บาท

9,800,000
1,960,000
2,197,100
5,642,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.16) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองชัยภูมิ
ระยะที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.17) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโกรกพระ
ระยะที่ 2 อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.18) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
วิเศษไชยชาญ ระยะที่ 2 อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.19) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
เมืองเชียงราย ระยะที่ 4 จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.20) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.21) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
เมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 5 จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,197,100 บาท
9,800,000
1,960,000
2,197,100
5,642,900

บาท
บาท
บาท
บาท
2,197,100 บาท

9,800,000
1,960,000
2,197,100
5,642,900

บาท
บาท
บาท
บาท
1,961,700 บาท

8,750,000
1,750,000
1,961,700
5,038,300

บาท
บาท
บาท
บาท
1,350,400 บาท

5,250,000
1,050,000
1,350,400
2,849,600

บาท
บาท
บาท
บาท
1,350,400 บาท

5,250,000
1,050,000
1,350,400
2,849,600

บาท
บาท
บาท
บาท
1,569,400 บาท

7,000,000
1,400,000
1,569,400
4,030,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.22) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.23) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
บางศรีเมือง ระยะที่ 2 อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.24) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนละไม
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.25) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองนราธิวาส ระยะที่ 1
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.26) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักพื้นทีศ่ ูนย์ราชการ
จังหวัดบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.27) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
สว่างอารมณ์ ระยะที่ 2 อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,330,000 บาท
6,650,000
1,330,000
2,660,000
2,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,120,000 บาท

5,600,000
1,120,000
2,240,000
2,240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,330,000 บาท

6,650,000
1,330,000
2,660,000
2,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,820,000 บาท
9,100,000
1,820,000
3,640,000
3,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
735,000 บาท

3,675,000
735,000
1,470,000
1,470,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,400,000 บาท

7,000,000
1,400,000
2,800,000
2,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.28) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.29) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทา
ปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนท่ามะกา อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.30) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบ้านแป้ ง
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.31) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหา
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบ้านกลาง ระยะที่ 2 อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.32) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหา
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนสว่างแดนดิน ระยะที่ 2 อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,960,000 บาท
9,800,000
1,960,000
3,920,000
3,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,400,000 บาท
7,000,000
1,400,000
2,800,000
2,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,680,000 บาท

8,400,000
1,680,000
3,360,000
3,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,820,000 บาท
9,100,000
1,820,000
3,640,000
3,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท

665,000 บาท
3,325,000
665,000
1,330,000
1,330,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหา
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองสุรนิ ทร์ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหา
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหา
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหา
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนทุง่ สง ระยะที่ 1 อาเภอทุง่ สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองน่าน
ระยะที่ 3 จังหวัดน่าน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนไร่ขงิ ระยะที่ 2
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

314,400 บาท
11,098,000
2,222,600
4,445,200
314,400
4,115,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,354,000 บาท

10,500,000
2,100,000
2,354,000
6,046,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,903,300 บาท

12,950,000
2,590,000
2,903,300
7,456,700

บาท
บาท
บาท
บาท

2,511,000 บาท
11,200,000
2,240,000
2,511,000
6,449,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,746,300 บาท

12,250,000
2,450,000
2,746,300
7,053,700

บาท
บาท
บาท
บาท
2,746,300 บาท

12,250,000
2,450,000
2,746,300
7,053,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนนา้ ตาล
ตาบลนา้ ตาล อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนแม่จนั
ระยะที่ 2 อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนนา้ ตาล
ระยะที่ 2 อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนท่าจีน ระยะที่ 4
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,589,400 บาท
11,550,000
2,310,000
2,589,400
6,650,600

บาท
บาท
บาท
บาท
2,240,000 บาท

11,200,000
2,240,000
4,480,000
4,480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,240,000 บาท

11,200,000
2,240,000
4,480,000
4,480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,310,000 บาท

11,550,000
2,310,000
4,620,000
4,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,660,000 บาท

13,300,000
2,660,000
5,320,000
5,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,450,000 บาท

12,250,000
2,450,000
4,900,000
4,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนอ้อมใหญ่
ระยะที่ 2 อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,310,000 บาท
11,550,000
2,310,000
4,620,000
4,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
79,141,000 บาท
2,701,900 บาท

34,970,000
7,000,000
14,000,000
2,701,900
11,268,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,930,900 บาท

24,980,000
5,000,000
10,000,000
1,930,900
8,049,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,929,500 บาท

24,978,000
5,000,000
10,000,000
1,929,500
8,048,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,816,000 บาท

29,979,000
6,000,000
12,000,000
6,816,000
5,163,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน จังหวัดระนอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน จังหวัดตราด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน จังหวัดสตูล 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคเหนือ ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคกลาง ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,179,600 บาท
24,979,000
5,000,000
10,000,000
1,179,600
8,799,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,935,000 บาท

24,986,000
5,000,000
10,000,000
1,935,000
8,051,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,926,100 บาท

24,973,000
5,000,000
10,000,000
1,926,100
8,046,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,166,600 บาท
30,000,000
6,000,000
9,166,600
14,833,400

บาท
บาท
บาท
บาท

12,222,200 บาท
40,000,000
8,000,000
12,222,200
19,777,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคใต้ ระยะที่ 1 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคเหนือ ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคกลาง ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,166,600 บาท
30,000,000
6,000,000
9,166,600
14,833,400

บาท
บาท
บาท
บาท

9,166,600 บาท
30,000,000
6,000,000
9,166,600
14,833,400

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000 บาท
30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกัน
นา้ ท่วมและระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชน
ลุม่ นา้ ภาคใต้ ระยะที่ 2 1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเทศบาลตาบลบ้านแหลม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองมหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนศรีราชา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนพาน อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,000,000 บาท
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,342,802,100 บาท
15,000,000 บาท

226,520,000
133,770,000
72,750,000
5,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

334,940,000
157,212,400
107,727,600
50,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,755,500 บาท

285,229,000
133,325,000
111,904,000
24,244,500
15,755,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,095,000 บาท

161,840,000
103,837,500
38,002,500
5,000,000
5,095,000
9,905,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนป่ าตอง อาเภอกระทู ้
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองภูเก็ต อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบางนา้ เชี่ยว ระยะที่ 3
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนป่ าโมก อาเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนอ้อมใหญ่ ระยะที่ 1
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

11,304,700 บาท
398,990,000
184,447,300
114,542,700
2,609,500
11,304,700
86,085,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
62,623,200 บาท

517,600,000
232,762,400
184,837,600
4,330,700
62,623,200
33,046,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
39,319,000 บาท

179,300,000
36,000,000
48,510,000
55,471,000
39,319,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
38,133,600 บาท

269,300,000
54,000,000
75,730,000
101,436,400
38,133,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
70,526,600 บาท

349,000,000
70,000,000
77,016,700
131,456,700
70,526,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโพนางดาตก ระยะที่ 3
อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบางมูลนาก ระยะที่ 3
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนสว่างอารมณ์ ระยะที่ 1
อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนไร่ขงิ ระยะที่ 1
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนสุไหงโกลก
อาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

55,242,600 บาท
269,170,000
54,000,000
58,540,000
101,387,400
55,242,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
48,078,400 บาท

197,970,000
40,000,000
57,500,000
3,756,400
48,078,400
48,635,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
23,906,000 บาท

199,600,000
40,000,000
57,850,000
77,844,000
23,906,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
48,376,000 บาท

329,400,000
66,000,000
90,950,000
124,074,000
48,376,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
84,366,000 บาท

372,202,900
76,000,000
84,216,700
84,366,000
84,366,000
43,254,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ก่อสร้างระบบระบายนา้ เพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) ก่อสร้างระบบระบายนา้ เพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนสรรพยา ระยะที่ 3
อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 3
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองอานาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอานาจเจริญ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,140,800 บาท
54,650,000
11,000,000
13,160,000
25,349,200
5,140,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,595,000 บาท

91,470,000
18,490,000
25,007,500
40,377,500
7,595,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
46,646,100 บาท

259,320,000
52,000,000
62,996,700
97,677,200
46,646,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,041,300 บาท

269,300,000
54,000,000
59,390,000
38,150,900
61,041,300
56,717,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
48,620,000 บาท

193,050,000
38,808,000
57,493,400
48,620,000
48,128,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโผงเผง ระยะที่ 2
อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองสุรนิ ทร์ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(23) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี
ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

46,806,700 บาท
185,850,000
37,396,800
55,402,700
46,806,700
46,243,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
71,760,400 บาท

316,590,000
63,504,000
83,084,400
71,760,400
98,241,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
42,008,900 บาท

166,800,000
33,516,000
45,378,800
42,008,900
45,896,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
59,774,300 บาท

263,710,000
52,920,000
64,237,000
59,774,300
86,778,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
55,977,600 บาท

246,960,000
49,392,000
69,148,800
55,977,600
72,441,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 1 จังหวัดเลย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(26) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโพธิ์ทอง ระยะที่ 2
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(27) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนกาเนิดนพคุณ
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(29) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

35,180,500 บาท
129,340,000
26,460,000
42,865,200
35,180,500
24,834,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
77,724,000 บาท

342,900,000
68,796,000
90,008,100
77,724,000
106,371,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
53,185,700 บาท

219,000,000
44,100,000
56,740,000
53,185,700
64,974,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
59,742,900 บาท

246,000,000
49,392,000
64,148,800
59,742,900
72,716,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
38,656,600 บาท

142,120,000
29,106,000
42,151,800
38,656,600
32,205,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(30) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 4
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(31) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(32) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนอินทร์บรุ ี ระยะที่ 5
อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(33) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(34) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนพยุหะ อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ (ส่วนทีเ่ หลือและซ่อมแซมบูรณะส่วนทีช่ ารุดบกพร่อง)
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

28,772,100 บาท
97,330,000
19,492,200
29,181,000
28,772,100
19,884,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
57,775,200 บาท

254,900,000
51,156,000
66,929,100
57,775,200
79,039,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
71,282,300 บาท

272,550,000
54,684,000
71,544,900
71,282,300
75,038,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,312,400 บาท

150,000,000
30,000,000
40,312,400
79,687,600

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
22,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(35) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนทุง่ สง ระยะที่ 1 อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(38) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 3
จังหวัดน่าน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(39) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนศรีมหาโพธิ ระยะที่ 2
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

70,000,000 บาท
300,000,000
60,000,000
70,000,000
170,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
86,333,400 บาท

370,000,000
74,000,000
86,333,400
209,666,600

บาท
บาท
บาท
บาท
74,666,600 บาท

320,000,000
64,000,000
74,666,600
181,333,400

บาท
บาท
บาท
บาท
81,666,600 บาท

350,000,000
70,000,000
81,666,600
198,333,400

บาท
บาท
บาท
บาท
51,062,400 บาท

190,000,000
38,000,000
51,062,400
100,937,600

บาท
บาท
บาท
บาท
49,718,700 บาท

185,000,000
37,000,000
49,718,700
98,281,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโผงเผง ระยะที่ 3
อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโผงเผง ระยะที่ 4
อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนโกรกพระ ระยะที่ 2
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(45) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนไร่ขงิ ระยะที่ 2
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(46) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ 2
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

55,000,000 บาท
220,000,000
44,000,000
55,000,000
121,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
65,333,400 บาท

280,000,000
56,000,000
65,333,400
158,666,600

บาท
บาท
บาท
บาท
65,333,400 บาท

280,000,000
56,000,000
65,333,400
158,666,600

บาท
บาท
บาท
บาท
65,333,400 บาท

280,000,000
56,000,000
65,333,400
158,666,600

บาท
บาท
บาท
บาท
81,666,600 บาท

350,000,000
70,000,000
81,666,600
198,333,400

บาท
บาท
บาท
บาท
58,333,400 บาท

250,000,000
50,000,000
58,333,400
141,666,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(47) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 4
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนนา้ ตาล ตาบลนา้ ตาล
อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 5
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(52) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

40,312,400 บาท
150,000,000
30,000,000
40,312,400
79,687,600

บาท
บาท
บาท
บาท
77,000,000 บาท

330,000,000
66,000,000
77,000,000
187,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,312,400 บาท

150,000,000
30,000,000
40,312,400
79,687,600

บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
50,000,000
110,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,000,000 บาท

190,000,000
38,000,000
76,000,000
76,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
64,000,000 บาท

320,000,000
64,000,000
128,000,000
128,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(53) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบางศรีเมือง ระยะที่ 2
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(54) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนละไม อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(55) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนแม่จนั ระยะที่ 2
อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(56) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนนา้ ตาล ระยะที่ 2
อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(57) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะที่ 1 จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(58) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักพื้นทีศ่ ูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

32,000,000 บาท
160,000,000
32,000,000
64,000,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,000,000 บาท

190,000,000
38,000,000
76,000,000
76,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
64,000,000 บาท

320,000,000
64,000,000
128,000,000
128,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
66,000,000 บาท

330,000,000
66,000,000
132,000,000
132,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
52,000,000 บาท

260,000,000
52,000,000
104,000,000
104,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

105,000,000
21,000,000
42,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(59) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนสว่างอารมณ์ ระยะที่ 2
อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(60) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(61) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนท่ามะกา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(62) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนท่าจีน ระยะที่ 4
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(63) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนบ้านแป้ ง อาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(64) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

40,000,000 บาท
200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
56,000,000 บาท

280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
76,000,000 บาท

380,000,000
76,000,000
152,000,000
152,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,000,000 บาท

240,000,000
48,000,000
96,000,000
96,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
70,000,000 บาท

350,000,000
70,000,000
140,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

561

(65) ก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมพื้นทีช่ ุมชนอ้อมใหญ่ ระยะที่ 2
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(66) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนบ้านกลาง ระยะที่ 2 อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(67) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองชุมพร ระยะที่ 2 จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(68) ก่อสร้างระบบระบายนา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนสว่างแดนดิน ระยะที่ 2 อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

66,000,000 บาท
330,000,000
66,000,000
132,000,000
132,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
52,000,000 บาท

260,000,000
52,000,000
104,000,000
104,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

105,000,000
21,000,000
42,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,000,000 บาท

95,000,000
19,000,000
38,000,000
38,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
234,056,044,000 บาท
40,560,000 บาท

ปี 2563
255,440,276,400 บาท
140,689,500 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานได้อย่างทัวถึ
่ ง
เพือ่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ภายในปี 2565
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ
ตามมาตรฐาน
2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างทัวถึ
่ ง
3. ส่งเสริม สนับสนุ นการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ
4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ
5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าที่
กฎหมาย และนโยบายทีก่ าหนด
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั กำร
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้จดั บริกำรสำธำรณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

- ตัวชี้วดั : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีผ่ ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพ (Local Performance
Assessment : LPA)

แห่ง

7,379

- ตัวชี้วดั : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพ (Local Performance
Assessment : LPA) ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ
ในระดับดี

ร้อยละ

80
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีความเข้มแข็ง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment :
LPA)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
(Local Performance Assessment : LPA)
ในระดับดีมาก

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
2. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชน
มีความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

แห่ง

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
234,096.6040 255,580.9659 156,823.7589 156,918.3584 156,921.7339
234,056.0440 255,440.2764 156,823.7589 156,918.3584 156,921.7339
40.5600
140.6895
40.5600
140.6895
-

7,067

7,067

7,067

7,067

7,067

80

80

80

80

80

ล้านบาท 234,056.0440 255,440.2764
40.5600
97.6615
ล้านบาท
40.5600
97.6615
ล้านบาท

156,823.7589

156,918.3584

156,921.7339

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

387.2531
43.0280
43.0280

-

-

-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

1,445,248,000 บาท
253,125,221,300 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

737,602,200 บาท
252,351,560,500 บาท
36,058,600 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

869,807,100 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

839,807,100 บาท
30,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
รายการ
4
4
4

ปี 2563
22.5666
22.5666
22.5666

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
32.7024
32.7024
65.4048
32.7024
32.7024
65.4048
32.7024

32.7024

65.4048

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 1,837,800 บาท
2. เป็ นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 20,728,800 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการที่ 1 : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
1,354.8099
694.8430
1,354.8099
90.4381
538.3463

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
199.2559 253,191.3676
199.2559
-

-

538.3463

199.2559

-

-

-

-

-

-

โครงการที่ 3 : โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ

-

รวม
255,440.2764
1,445.2480
737.6022

-

737.6022

252,351.5605

-

252,351.5605

-

542.7473

-

542.7473

-

-

2,283.7154

-

2,283.7154

-

-

-

69,205.5804

-

69,205.5804

-

-

-

17,611.4880

-

17,611.4880

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

1,057.2140

-

1,057.2140

โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการนา้ อย่างบูรณาการ
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู ้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

-

-

-

6,061.9182

-

6,061.9182

-

-

-

539.5680

-

539.5680

โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

-

-

-

211.4309

-

211.4309

ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิน่

-

-

-

154,837.8983

-

154,837.8983

-

36.0586

-

-

-

36.0586

-

36.0586

-

-

-

36.0586
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดน

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
839.8071
23.4000
-

รวม
839.8071
23.4000

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการ
ท่องเทีย่ วคุณภาพกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม เมืองสาคัญ และเมืองน่าอยู่
ภาคตะวันออก

-

-

-

22.5000

-

22.5000

-

-

-

291.5588

-

291.5588

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม
และอารยธรรม

-

-

-

95.6943

-

95.6943

โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค

-

-

-

54.9468

-

54.9468

-

-

-

83.6790

-

83.6790

โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วบนบกบริเวณตอนในของภาค
เชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล
ทีม่ ชี อ่ื เสียง

-

-

-

72.1863

-

72.1863

โครงการที่ 8 : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-

-

-

29.2383

-

29.2383

โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชือ่ มโยงการค้าโลก

-

-

-

114.1075

-

114.1075

โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม

-

-

-

1.0000

-

1.0000

โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

-

-

-

41.5755

-

41.5755

โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ วธรรมชาติ

-

-

-

9.9206

-

9.9206
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
ครูพเ่ี ลี้ยง
โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ศักยภาพครู
ให้มสี มรรถนะของครูยุคใหม่

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
-

งบบุคลากร
-

งบดาเนิ นงาน
30.0000

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
30.0000

-

11.5553

-

-

-

11.5553

-

18.4447

-

-

-

18.4447
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,445,248,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
1,360.5391

ปี 2563
1,445.2480

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,557.3303
1,650.3798
1,743.8782

1,360.5391
1,282.4563
78.0828
-

1,445.2480
1,354.8099
90.4381
-

1,557.3303
1,439.5443
117.7860
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1,650.3798
1,527.5900
122.7898
-

1,743.8782
1,621.0783
122.7999
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้สาหรับพนักงานราชการ
(4) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้สาหรับข้าราชการ
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,445,248,000 บาท
1,354,809,900
1,312,636,800
1,311,262,400
1,374,400
42,173,100
90,438,100
90,438,100
87,835,200
243,500
120,000
672,000
1,512,000
55,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(5) ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านให้แก่ผูท้ ม่ี อี ายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(9) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11) ค่ารับรองและพิธีการ
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(13) ค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(14) ค่าขนย้ายครอบครัว
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(16) ค่าชาระหนี้โดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากรท้องถิน่
(17) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถิน่ ไทย
(18) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(19) จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(20) ค่าธรรมเนียมศาล
(21) ค่าเช่าทีเ่ ก็บเอกสารทางราชการ
(22) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพือ่ เลือ่ นขึ้นแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(24) วัสดุสานักงาน
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว

737,602,200 บาท
538,346,300
482,650,900
1,000,000
81,074,300
17,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

200,000
1,105,900
18,619,100
11,000,000
2,000,000
6,759,000
84,533,800
1,000,000
38,329,300
40,627,900
1,000,000
2,000,000
1,500,000
4,020,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,077,200
7,920,000
50,000
3,917,300

บาท
บาท
บาท
บาท

650,000
7,083,100
29,709,000
17,148,100
20,600,300
760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานเกีย่ วกับ แผนงาน งบประมาณ การเงินและการคลัง
การบริหารงานบุคคลการอานวยการ งานสารบรรณ งานกฎหมายและระเบียบ รวมทัง้ การติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

737,602,200 บาท
737,602,200 บาท

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบดาเนิ นงาน
538.3463
38.3293
334.2702
72.1896
93.5572

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
199.2559
150.6999
48.5560
-

รวม
737.6022
38.3293
484.9701
120.7456
93.5572

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
7,850
7,850
7,850
7,850
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริม
7,850
( 7,850 )
การปกครองท้องถิน่ สามารถส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
ร้อยละ 100
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

687.4890

737.6022

331.8558

331.8558

333.0574

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

687.4890
546.7535
140.7355
-

737.6022
538.3463
199.2559
-

331.8558
331.8558
-

331.8558
331.8558
-

333.0574
333.0574
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 36 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ 87 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ 75 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
(6) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 267 รายการ (รวม 1,359 หน่วย)

1,837,800 บาท
21,648,600
10,695,600
4,557,600
4,557,600
1,837,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,038,400 บาท

39,499,200
3,038,400
9,115,200
9,115,200
18,230,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,847,900 บาท

56,036,700
8,847,900
11,797,200
11,797,200
23,594,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,842,500 บาท

56,002,500
8,842,500
11,790,000
11,790,000
23,580,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
55,695,400
28,450,100
460,700
10,329,600
5,000,000
10,961,400
493,600
199,255,900
199,255,900
176,922,000
45,021,300
45,021,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)

73,853,000 บาท
20,707,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,025,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดนครสวรรค์
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1,025,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดบุรรี มั ย์
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

1,025,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดมหาสารคาม
ตาบลแวงน่าง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

1,025,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

1,025,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดศรีสะเกษ
ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

1,025,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดสุรนิ ทร์
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

1,025,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดหนองบัวลาภู
ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 1 คัน

1,025,000 บาท
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(10) รถนัง่ ประจาตาแหน่ง ระดับรองอธิบดี หรือผูด้ ารงตาแหน่งอื่นทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่า ปริมาตรกระบอกสู บไม่เกินกว่า 2,200 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สู งสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,526,000 บาท

(11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล้อ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดลาพูน
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 คัน

1,290,000 บาท

(12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
มหาสารคาม ตาบลแวงน่าง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

1,570,000 บาท

(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดยะลา
ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน

1,570,000 บาท

(14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
อุบลราชธานี ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน

3,140,000 บาท

(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน

1,025,000 บาท

(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดกระบี่
ตาบลปากนา้ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน

1,025,000 บาท

(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดกาฬสินธุ ์
ตาบลกาฬสินธุ ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

1,025,000 บาท

(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน

1,025,000 บาท
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(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

1,025,000 บาท

(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเชียงราย
ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน

1,025,000 บาท

(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน

1,025,000 บาท

(22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

1,025,000 บาท

(23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดตราด
ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน

1,025,000 บาท

(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดอานาจเจริญ
ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 1 คัน

1,025,000 บาท

(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดตาก
ตาบลหนองหลวง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน

1,025,000 บาท

(26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดหนองคาย
ตาบลมีชยั อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน

1,025,000 บาท

(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดนครพนม
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน

1,025,000 บาท
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(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

1,025,000 บาท

(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดสตูล
ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน

1,025,000 บาท

(30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดสงขลา
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,025,000 บาท

(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดนราธิวาส
ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

1,025,000 บาท

(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดสกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน

1,025,000 บาท

(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดบึงกาฬ
ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

1,025,000 บาท

(34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดลาปาง
ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 คัน

1,025,000 บาท

(35) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดน่าน
ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

1,025,000 บาท

(36) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

1,025,000 บาท
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(37) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเลย
ตาบลกุดป่ อง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

1,025,000 บาท

(38) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดระนอง
ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

1,025,000 บาท

(39) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดปัตตานี
ตาบลสะบารัง อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน

1,025,000 บาท

(40) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดยะลา
ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน

1,025,000 บาท

(41) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพะเยา
ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน

1,025,000 บาท

(42) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพังงา
ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน

1,025,000 บาท

(43) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

1,025,000 บาท

(44) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพัทลุง
ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน

1,025,000 บาท

(45) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดมุกดาหาร
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

1,025,000 บาท
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(46) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดพิษณุโลก
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,025,000 บาท

(47) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดแพร่
ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

1,025,000 บาท

(48) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 223 รายการ (รวม 1,581 หน่วย)

1,025,000 บาท
48,556,000 บาท
17,448,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายใน
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,005,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) เพือ่ รองรับการจัดทารายงานการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,470,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบศูนย์ขอ้ มูลเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารสมาชิกสภา
ท้องถิน่ และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ELE)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านของกองการ
เลือกตัง้ ท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,896,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือ่ การวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (e-Plan)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

5,000,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพือ่ รองรับระบบ web
Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,776,000 บาท
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(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 70 รายการ (รวม 166 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 65 รายการ (รวม 138 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 22 รายการ (รวม 72 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

4,960,000 บาท
2,974,100 บาท
2,974,100 บาท
6,121,600 บาท
6,121,600 บาท
396,000 บาท
396,000 บาท
22,333,900 บาท
1,103,600 บาท
1,103,600 บาท
21,230,300 บาท
21,230,300 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยบูรณาการ
ร่วมกับพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. เพือ่ สร้างพื้นทีส่ ร้างสรรค์เชิงบวกแก่เยาวชนกลุม่ เสีย่ งให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกายและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

252,351,560,500 บาท
542,747,300 บาท

8.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
1,400,454,700 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,400,454,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
542.7473
542.7473
-

รวม
542.7473
542.7473

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การ
471
278
(405)
สนับสนุนให้ดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

857.7074

542.7473

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

857.7074
857.7074
-

542.7473
542.7473
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 278 รายการ (รวม 278 หน่วย)
(1.1) ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 278 แห่ง

542,747,300 บาท
542,747,300
542,747,300
542,747,300
542,747,300

บาท
บาท
บาท
บาท

542,747,300 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง

2,283,715,400 บาท

8.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
4,643,673,700 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,643,673,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,283.7154
2,283.7154
-

รวม
2,283.7154
2,283.7154

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
554,649
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
564,404
ส่วนท้องถิน่ ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
( 564,404 )
ล้านบาท
2,359.9583
2,283.7154
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,359.9583
2,283.7154
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,359.9583
-

2,283.7154
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.3) ค่าหนังสือเรียน
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

2,283,715,400 บาท
2,283,715,400
2,283,715,400
2,283,715,400
1,256,940,200
202,629,900
335,720,900
187,923,500
300,500,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดสรรให้กบั ผู ้สูงอายุทม่ี สี ทิ ธิได้รบั เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

69,205,580,400 บาท

8.3.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
134,679,864,000 บาท
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
134,679,864,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
69,205.5804
69,205.5804
-

รวม
69,205.5804
69,205.5804

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
8,760,553
8,272,563
เชิงปริมาณ : จานวนผูส้ ูงอายุทม่ี อี ายุ 60 ปี ข้นึ ไป
( 8,272,563 )
ทีม่ าขึ้นทะเบียนได้รบั เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

65,474.2836

69,205.5804

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

65,474.2836
65,474.2836
-

69,205.5804
69,205.5804
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

69,205,580,400 บาท
69,205,580,400 บาท
69,205,580,400 บาท
69,205,580,400 บาท
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8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ ิการ
หรือทุพพลภาพ
8.3.4.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้คนพิการมีสทิ ธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทัวถึ
่ ง
2. เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการดาเนินงานด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

17,611,488,000 บาท

8.3.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
35,807,846,400 บาท
8.3.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
35,807,846,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
17,611.4880
17,611.4880
-

รวม
17,611.4880
17,611.4880

8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,834,530
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้พิการหรือทุพพลภาพทีข่ ้นึ
1,895,454
( 1,895,454 )
ทะเบียนได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

18,196.3584

17,611.4880

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

18,196.3584
18,196.3584
-

17,611.4880
17,611.4880
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

17,611,488,000 บาท
17,611,488,000 บาท
17,611,488,000 บาท
17,611,488,000 บาท
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8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
8.3.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป้ าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณเป็ นเงินอุดหนุนเพือ่ ไปชดเชยรายได้ทล่ี ดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนาไปจัดทาบริการสาธารณะเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่
ให้ดยี ง่ิ ขึ้น และนาไปดาเนินงานร่วมกับกองอานวยการรักษาความมันคงภายใน
่
(กอ.รมน.)
และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อนั จะส่งผลให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีเ่ พียงพอและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ

1,057,214,000 บาท

8.3.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล)ในพื้นที่ จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และอาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี
และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
8.3.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
2,117,949,600 บาท
8.3.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,117,949,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,057.2140
1,057.2140
-

รวม
1,057.2140
1,057.2140

8.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
2,643,035
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
2,651,839
( 2,651,839 )
ท้องถิน่ เป้ าหมายได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้
ทีล่ ดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
1,060.7356
1,057.2140
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,060.7356
1,060.7356
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน

1,057.2140
1,057.2140
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ทล่ี ดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,057,214,000 บาท
1,057,214,000 บาท
1,057,214,000 บาท
1,057,214,000 บาท
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8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
6,061,918,200 บาท
8.3.6.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามฎีกาทีก่ รมกิจการพิเศษ และสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ในการพัฒนาแหล่งนา้ และก่อสร้างระบบประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนา้ และนา้ ใต้ผวิ ดินให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนา้ อุปโภค บริโภค และนา้ เพื่อการเกษตรตลอดจน
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
3. เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนา้ อุปโภค บริโภคและเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรนา้
8.3.6.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
9,947,651,100 บาท
8.3.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
9,947,651,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งกักเก็บนา้
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
3. พัฒนาแหล่งนา้ เพื่อสนับสนุนงานฎีกา

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
6,061.9182
2,309.8125
3,552.1057
200.0000
-

รวม
6,061.9182
2,309.8125
3,552.1057
200.0000

8.3.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
4,321
1,744
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
(1,045)
บริหารจัดการนา้ อย่างบูรณาการได้
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
3,885.7329 6,061.9182
3,885.7329 6,061.9182
3,885.7329 6,061.9182
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2,753 รายการ (รวม 4,044 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบประปา
หมูบ่ า้ น) 1,306 แห่ง
(1.2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บนา้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1,042 แห่ง
(1.3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
การบริหารจัดการนา้ ระบบธนาคารนา้ ใต้ดนิ 1,696 บ่อ
(2) เงินอุดหนุนสาหรับการบริหารจัดการนา้ เพือ่ สนับสนุนงานฎีกา

6,061,918,200 บาท
6,061,918,200
6,061,918,200
6,061,918,200
5,861,918,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,552,105,700 บาท
2,156,899,400 บาท
152,913,100 บาท
200,000,000 บาท
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8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม

539,568,000 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยเอดส์สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทัวถึ
่ ง
2. เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการดาเนินงานด้านสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ผูอ้ ยูใ่ นภาวะยากลาบากให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ และพึง่ พาตัวเองได้ ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั
การถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.7.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.7.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
1,063,776,000 บาท
8.3.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,063,776,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
539.5680
539.5680
-

รวม
539.5680
539.5680

8.3.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
89,928
เชิงปริมาณ : ผู ้ป่ วยเอดส์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั การสงเคราะห์
87,368
เบี้ยยังชีพได้รบั เบี้ยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
( 87,368 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
524.2080
539.5680
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
524.2080
539.5680
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

524.2080
-

539.5680
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

539,568,000 บาท
539,568,000 บาท
539,568,000 บาท
539,568,000 บาท
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8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

211,430,900 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ใช้เป็ นสือ่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
2.เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
8.3.8.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั การศึกษาระดับปฐมวัย
8.3.8.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
422,861,800 บาท
8.3.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
422,861,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
211.4309
211.4309
-

รวม
211.4309
211.4309

8.3.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ชุด
6,887
เชิงปริมาณ : โรงเรียนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัด
6,887
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั อุปกรณ์สาหรับ
( 6,887 )
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู ด้ า้ นสือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ครบถ้วน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

211.4309

211.4309

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

211.4309
211.4309
-

211.4309
211.4309
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6,887 รายการ (รวม 6,887 หน่วย)
(1.1) ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้ า้ นสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 6,887 ชุด

211,430,900 บาท
211,430,900
211,430,900
211,430,900
211,430,900

บาท
บาท
บาท
บาท

211,430,900 บาท
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8.3.9 ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขดี ความสามารถในการ
บริหารจัดการเพือ่ รองรับการกระจายอานาจสูท่ อ้ งถิน่
8.3.9.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนด้านสังคม
2. การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
3. การพัฒนาศักยภาพเด็กประถมศึกษา
4. สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กบั ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน่
5. การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
6. การดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
8. การจัดการศึกษาเด็กประถมศึกษา
9. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งนา้
10. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการศึกษา
11. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
12. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านสังคม
13. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านบริหารจัดการ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

154,837,898,300 บาท

หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
154,837.8983
4,306.2753
4,883.2757
26,399.8398
5,560.1359
47,858.9593
30,101.5458
2,194.3448
2,066.3765
1,609.3736
28,831.8973
41.5800
9.4500
974.8443

-

รวม
154,837.8983

4,306.2753
4,883.2757
26,399.8398
5,560.1359
47,858.9593
30,101.5458
2,194.3448
2,066.3765
1,609.3736
28,831.8973
41.5800
9.4500
974.8443

8.3.9.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
7,774
7,774
7,774
7,774
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
7,774
( 7,774 )
เงินอุดหนุนเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจ
ถ่ายโอน
ล้านบาท 139,089.1308 154,886.9870
154,837.8983 154,837.8983 154,837.8983
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท 139,089.1308 154,837.8983
154,837.8983 154,837.8983 154,837.8983
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท 139,089.1308 154,837.8983
ล้านบาท
ล้านบาท
49.0887
ล้านบาท
49.0887

154,837.8983
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

154,837.8983
-

154,837.8983
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(1) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
(2) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
(3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวถ่ายโอนงานสถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ า
(4) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู
และค่าจ้างประจา)
(5) เงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
(เงินเดือนและสวัสดิการ)
(7) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
(8) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(ค่าจ้างครู)
(9) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู )
(10) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ)
2) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอน
3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
4) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่ การรักษาพยาบาลของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิน่ และลูกจ้าง
7) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
8) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่
9) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
พื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
10) เงินอุดหนุนสาหรับงบดาเนินงานของสถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ า (ค่ากระแสไฟฟ้ า)
11) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
12) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย

154,837,898,300 บาท
49,088,700 บาท
154,837,898,300 บาท
49,088,700 บาท
120,506,029,600
29,857,771,600
160,740,000
3,917,644,800

บาท
บาท
บาท
บาท

41,580,000 บาท
12,696,570,200 บาท
390,330,000 บาท
584,514,300 บาท
9,450,000 บาท
24,570,000 บาท
86,729,600 บาท
11,945,642,700 บาท
47,858,959,300 บาท
13,451,200 บาท
82,602,000 บาท
1,890,000 บาท
5,560,135,900 บาท
106,737,400 บาท
849,868,000 บาท
28,273,800
1,039,810,000
1,372,807,900
3,510,467,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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13) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
14) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา
15) เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

8,537,099,000 บาท
17,862,740,800 บาท
1,869,000,000 บาท

16) เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลือ่ นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
โรคพิษสุนขั บ้าตามพระปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
17) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
18) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
18.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
18.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
18.3) ค่าหนังสือเรียน
18.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
18.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
19) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดาเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว 1 รายการ
(2) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 228 รายการ (รวม 686 หน่วย)
(2.1)เงินอุดหนุนสาหรับค่าครุภณั ฑ์สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 228 รายการ

360,000,000 บาท

72,000,000 บาท
1,472,414,900
1,217,917,400
67,565,700
45,043,800
45,043,800
96,844,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
34,331,868,700 บาท
49,088,700 บาท
36,821,900 บาท
1,980,000 บาท

1,980,000 บาท
25,641,900 บาท

25,641,900 บาท
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(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

9,200,000 บาท

(3.1) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์แบบสแกน confical
scanner ชนิดไม่ตอ้ งขยายม่านตา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หินดาต องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาต อาเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกาแพงเพชร 1 เครื่อง
(3.2) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจติ อล สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,200,000 บาท
1,200,000 บาท

(3.3) รถยนต์พยาบาลกระบะ ขับเคลือ่ น 4 ล้อ ยกสูง ขนาด 3000 ซีซี
สาหรับพื้นทีธ่ ุรกันดาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคาหวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตน่ื อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 คัน

1,500,000 บาท

(3.4) รถยนต์ 4 ประตู ขับเคลือ่ น 4 ล้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านคาหวัน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตน่ื อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก 1 คัน

1,500,000 บาท

(3.5) เครื่องให้การรักษาด้วยความเข้มสู ง High Intensity Laser 12 W
สถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

1,400,000 บาท

(3.6) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความแรงสูง สถานีอนามัย
บ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง
(3.7) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ไม่ตา่ กว่า 2400 ซีซี สถานีอนามัย
นาพู่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 6,630 รายการ (รวม 6,630 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(1.1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
ตอกเสาเข็ม 71 หลัง
(1.1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน
ตอกเสาเข็ม 26 หลัง
(1.1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
ตอกเสาเข็ม 19 หลัง
(1.1.4) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
แบบฐานแผ่ 65 หลัง
(1.1.5) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน
แบบฐานแผ่ 27 หลัง

1,400,000 บาท
1,000,000 บาท
34,295,046,800 บาท
49,088,700 บาท
33,623,744,600 บาท
492,429,900 บาท
146,501,400 บาท
64,220,000 บาท
57,613,700 บาท
119,424,500 บาท
62,772,300 บาท
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(1.1.6) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
แบบฐานแผ่ 15 หลัง
(1.2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
(1.2.1) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
10 หลัง
(1.2.2) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 26 หลัง
(1.2.3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชนั้ ลอย ตอกเสาเข็ม
31 หลัง
(1.2.4) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบฐานแผ่
5 หลัง
(1.2.5) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ 1 หลัง
(1.2.6) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชนั้ ลอย แบบฐานแผ่
3 หลัง
(1.2.7) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ 3 หลัง
(1.3) เงินอุดหนุนสาหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ า
310 แห่ง

41,898,000 บาท
603,267,200 บาท
62,051,000 บาท
207,246,000 บาท
245,194,500 บาท
30,766,500 บาท
7,649,100 บาท
21,044,700 บาท
29,315,400 บาท
569,563,600 บาท

(1.4) เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิน่
5,646 สาย
(1.5) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 21 รายการ
(1.6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดาเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว 351 แห่ง
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(2.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สังกัดเทศบาลตาบลคลองท่อมใต้
อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.2) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาต่อ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.3) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ

30,069,659,500 บาท
38,233,600 บาท
1,850,590,800 บาท
393,738,100 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท
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(2.4) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด สังกัดเทศบาลตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.5) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลตาบลป่ าตาล (ป่ าตาลราษฏร์นุกูล) สังกัดเทศบาลตาบล
ป่ าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.6) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด สังกัดเทศบาลนครแม่สอด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.7) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางเลน สังกัดเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.8) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลตาบลหนองหัวฟาน สังกัดเทศบาลตาบลหนองหัวฟาน
อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.9) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย สังกัดเทศบาลตาบลหนองบัวลาย
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.10) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลตะขบ สังกัดเทศบาลตาบลตะขบ
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.11) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลตาบลทอนหงส์ สังกัดเทศบาลตาบลทอนหงส์
อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.12) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) สังกัดเทศบาลตาบลกลางเวียง
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท
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(2.13) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านสร้าง สังกัดเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.14) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) สังกัดเทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.15) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ สังกัดเทศบาลตาบลบางแก้ว อาเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.16) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลตาบลทรายมูล สังกัดเทศบาลตาบลทรายมูล
อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.17) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเชียงใหม่ สังกัดเทศบาลตาบลเชียงใหม่
อาเภอโพธิ์ชยั จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.18) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.19) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองพอก สังกัดเทศบาลตาบลหนองพอก
อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.20) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง) สังกัดเทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.21) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลตาบลวานรนิวาส
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท
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(2.22) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุง่ ตาเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุง่ ตาเสา
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.23) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนบ้านคลองวังทอง สังกัดเทศบาลตาบลคลองยาง
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.24) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.25) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลในเมือง สังกัดเทศบาลตาบลในเมือง
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.26) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสระ
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.27) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก (วัดท้องอ่าว) สังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.28) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.29) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.30) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลเมืองอานาจเจริญ สังกัดเทศบาลเมืองอานาจเจริญ
อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท
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(2.31) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอานาจเจริญ สังกัดเทศบาลเมืองอานาจเจริญ
อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.32) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.33) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.34) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง่ สง สังกัดเทศบาลเมืองทุง่ สง อาเภอทุง่ สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.35) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.36) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.37) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทศิ ) สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.38) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนบ้านทุง่ ลาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตานาน
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.39) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท
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(2.40) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม สังกัดเทศบาลเมืองเลย
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.41) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัดเทศบาลตาบลนาอ้อ อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.42) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ สังกัดเทศบาลเมืองวารินชาราบ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(2.43) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 สังกัดเทศบาลเมืองวาริน
ชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
เงินนอกงบประมาณ
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดาเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว
(3.1) ปรับปรุงผิวทางเดิน - วิง่ และทางจักรยานบริเวณรอบสวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ศลิ ปาคม มีพ้นื ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 17,289 ตารางเมตร
เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท

9,156,700 บาท
1,017,400 บาท
16,177,800 บาท

16,177,800 บาท
1,797,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิน่
(4.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน่ ขก 44-001
จากบ้านหนองหญ้ารังกาไปเขตตาบลบ้านโคก สายแยกทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 3037 - บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ่ี 5 ตาบลโพธิ์ไชย
กว้าง 4 เมตร ยาว 4,015 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้นื ทีร่ วมไม่นอ้ ยกว่า
16,060 ตารางเมตร (ไม่มรี อยต่อตามยาว) และลูกรังไหล่ทาง
เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(4.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายด่านขุนทด - หนองแวง
ช่วงห้วยทราย - บ้านใหม่เจริญธรรม เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 4,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ

31,886,300 บาท

9,000,000 บาท
1,000,000 บาท

11,466,900 บาท
1,274,100 บาท
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(4.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะโน หมูท่ ่ี 3
ถึงบ้านนาหว้า หมูท่ ่ี 4 ตาบลนาสะเม็ง กว้าง 5 เมตร ยาว 5,079 เมตร
หนา 0.05 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(5) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1,350 รายการ (รวม 1,350 หน่วย)
(5.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้
เด็กปฐมวัย ท้องถิน่ ไทย ผ่านการเล่น 1,350 แห่ง

11,419,400 บาท
1,268,800 บาท
229,500,000 บาท

229,500,000 บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิน่
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ด้านการศึกษา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ

36,058,600 บาท
36,058,600 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
491,792,200 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
491,792,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
36.0586
5.4500
9.6321
8.5432
12.4333

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านสิง่ แวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
36.0586
5.4500
9.6321
8.5432
12.4333

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่
ง
7,850
7,850
7,850
เชิงปริมาณ : จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
7,850
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านการศึกษา
( 7,850 )
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม
ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการบริหารจัดการไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80
( 60 )

80

80

80

-
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- เงินอุดหนุนและบริจาค
- เงินกูใ้ นประเทศ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
- เงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ

งบประมาณ
หน่ วยนับ เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
274.4846
36.0586
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

274.4846
274.4846
-

36.0586
36.0586
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
89.8745

91.3745

-

89.8745
89.8745
-

91.3745
91.3745
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิน่
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นการดาเนินการป้ องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

36,058,600 บาท
36,058,600 บาท
36,058,600 บาท
12,433,300 บาท
8,543,200 บาท
5,450,000 บาท

9,632,100 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดน
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับเชือ่ มโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชือ่ มโยงการตลาด
ในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ
8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี ( ปี 2563)
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

839,807,100 บาท
23,400,000 บาท

26,000,000 บาท
23,400,000 บาท
2,600,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทัง้ เมืองหลัก
และเมืองชายแดนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
23.4000
23.4000
-

รวม
23.4000
23.4000

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการของ
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีเ่ ป้ าหมายเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท

-

26.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

23.4000
23.4000
2.6000
2.6000

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

23,400,000 บาท
2,600,000 บาท
23,400,000 บาท
2,600,000 บาท
23,400,000 บาท
2,600,000 บาท
23,400,000 บาท
2,600,000 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่ วคุณภาพกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ การประชาสัมพันธ์
และการบริการ
8.5.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

22,500,000 บาท

25,000,000 บาท
22,500,000 บาท
2,500,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ออกแบบระบบเพือ่ อานวยความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ความปลอดภัย

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
22.5000
22.5000
-

รวม
22.5000
22.5000

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริหารของ
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีเ่ ป้ าหมายเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
25.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
22.5000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

22.5000
2.5000
2.5000

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ
กลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ออกแบบระบบเพือ่ อานวยความสะดวก และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผูพ้ กั อาศัยและนักท่องเทีย่ ว (Smart City)
ภายในพื้นทีข่ องเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

22,500,000 บาท
2,500,000 บาท
22,500,000 บาท
2,500,000 บาท
22,500,000 บาท
2,500,000 บาท

22,500,000 บาท
2,500,000 บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสาคัญ และเมืองน่ าอยูภ่ าค
ตะวันออก
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และนวัตกรรม
รวมทัง้ ส่งเสริมการตลาดพื้นทีเ่ มืองอุตสาหกรรม เมืองสาคัญ และเมืองน่าอยูภ่ าคตะวันออก
8.5.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี
8.5.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

291,558,800 บาท

323,954,100 บาท
291,558,800 บาท
32,395,300 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงข่ายความเชือ่ มโยงด้านการคมนาคมขนส่ง
ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
291.5588
291.5588
-

รวม
291.5588
291.5588

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
4
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
323.9541
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
291.5588
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

291.5588
32.3953
32.3953

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสาคัญ
และเมืองน่ าอยูภ่ าคตะวันออก
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ปรับปรุงถนนสายพรประภานิมติ (ช่วงทางรถไฟ - ถนนหมายเลข 7)
ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) เทศบาลเมืองหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(2) ปรับปรุงถนนสายพรประภานิมติ (ช่วงทางรถไฟ - ถนนหมายเลข 7)
ระยะที่ 2 (ตอนที่ 4) เทศบาลเมืองหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(3) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านสานักยาง (จุดต้นไทร) เชื่อมจังหวัดระยอง
หมูท่ ่ี 4 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(4) ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู หมูท่ ่ี 3 ตาบลท่าเทววงษ์
เทศบาลตาบลเกาะสีชงั อาเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(5) ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสุขมุ วิท - สวนนงนุช ส่วนที่ 2 หมูท่ ่ี 8
ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(6) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองตะไกรให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่
เทศบาลตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(7) ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณชายหาดบางพระ เทศบาลตาบลบางพระ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(8) ก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ อาเภอศรีราชา
เทศบาลเมืองศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

291,558,800 บาท
32,395,300 บาท
291,558,800 บาท
32,395,300 บาท
291,558,800 บาท
32,395,300 บาท

23,803,200 บาท
2,644,800 บาท

28,426,900 บาท
3,158,500 บาท

12,852,000 บาท
1,428,000 บาท
48,600,000 บาท
5,400,000 บาท

12,600,000 บาท
1,400,000 บาท
42,215,600 บาท
4,690,600 บาท
59,796,000 บาท
6,644,000 บาท
63,265,100 บาท
7,029,400 บาท
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8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและ
อารยธรรม

95,694,300 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมภาคตะวันออก
8.5.4.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว
8.5.4.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

106,327,000 บาท
95,694,300 บาท
10,632,700 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงและอนุรกั ษ์การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
95.6943
95.6943
-

รวม
95.6943
95.6943

8.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนรายได้ของประชากรในพื้นที่
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป้ าหมายเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
106.3270
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
95.6943
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

95.6943
10.6327
10.6327

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม
และอารยธรรม
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชายฝัง่ ทะเลสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(2) ก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เทศบาลเมืองวังนา้ เย็น อาเภอวังนา้ เย็น
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

95,694,300 บาท
10,632,700 บาท
95,694,300 บาท
10,632,700 บาท
95,694,300 บาท
10,632,700 บาท
27,000,000 บาท
3,000,000 บาท

68,694,300 บาท
7,632,700 บาท
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8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.5.5.1 วัตถุประสงค์
ฟื้ นฟู อนุรกั ษ์ ป้ องกัน บารุงรักษา ดูแล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภาคตะวันออก
8.5.5.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดตราด
8.5.5.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

54,946,800 บาท

61,052,000 บาท
54,946,800 บาท
6,105,200 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และกาจัดขยะ
ให้มปี ระสิทธิภาพ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
54.9468
54.9468
-

รวม
54.9468
54.9468

8.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
75
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่ ูกกาจัด
อย่างถูกต้องและนากลับมาใช้ใหม่
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
61.0520
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
54.9468
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

54.9468
6.1052
6.1052

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะและกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลเกาะช้าง
อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

54,946,800 บาท
6,105,200 บาท
54,946,800 บาท
6,105,200 บาท
54,946,800 บาท
6,105,200 บาท
54,946,800 บาท
6,105,200 บาท
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8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงของภาค
8.5.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาคให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยังยื
่ น
8.5.6.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่
8.5.6.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

83,679,000 บาท

92,479,000 บาท
83,679,000 บาท
8,800,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาการท่องเทีย่ วของภาคใต้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ
ชัน้ นาของโลก
2. พัฒนารูปแบบและบริการด้านการท่องเทีย่ ว

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
83.6790
4.4790
-

79.2000

-

รวม
83.6790
4.4790
79.2000

8.5.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้เพิม่ ขึ้น
4
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเทีย่ วภาคใต้เพิม่ ขึ้น
10
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
92.4790
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
83.6790
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

83.6790
8.8000
8.8000

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) ก่อสร้างหอศิลป์ เทศบาลเมืองกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

83,679,000 บาท
8,800,000 บาท
83,679,000 บาท
8,800,000 บาท
83,679,000 บาท
8,800,000 บาท
4,479,000 บาท

79,200,000 บาท
8,800,000 บาท
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8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่อื เสียง
8.5.7.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเดิมให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีม่ ศี กั ยภาพของภาค
8.5.7.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา
8.5.7.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

72,186,300 บาท

80,207,000 บาท
72,186,300 บาท
8,020,700 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วบนบกบริเวณตอนในของภาค
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงภาคใต้กบั เส้นทางการค้าโลก

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
72.1863
12.9330
59.2533
-

รวม
72.1863
12.9330
59.2533

8.5.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเทีย่ วภาคใต้เพิม่ ขึ้น
10
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
80.2070
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
72.1863
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

72.1863
8.0207
8.0207

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนใน
ของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายกะปง-ลารู่-ท่ากะได ตาบลกะปง
อาเภอกะปง จังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนตาบลท่านา อาเภอกะปง
จังหวัดพังงา 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(2) ปรับปรุงตลาดนา้ ทะเลน้อย เทศบาลตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ
(3) เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตพร้อมคูระบายนา้
สายทางหลวงหมายเลข 4287 - นา้ ตกโตนปลิว เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

72,186,300 บาท
8,020,700 บาท
72,186,300 บาท
8,020,700 บาท
72,186,300 บาท
8,020,700 บาท

19,462,500 บาท
2,162,500 บาท
12,933,000 บาท
1,437,000 บาท

39,790,800 บาท
4,421,200 บาท
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8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.5.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาระบบป้ องกัน รักษา แก้ไขปัญหาและฟื้ นฟูความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
8.5.8.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดสงขลา
8.5.8.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

29,238,300 บาท

32,487,000 บาท
29,238,300 บาท
3,248,700 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. วางระบบป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
29.2383
29.2383
-

รวม
29.2383
29.2383

8.5.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเทีย่ วภาคใต้เพิม่ ขึ้น
10
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
32.4870
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
29.2383
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

29.2383
3.2487
3.2487

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมทะเลสาบสงขลา องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

29,238,300 บาท
3,248,700 บาท
29,238,300 บาท
3,248,700 บาท
29,238,300 บาท
3,248,700 บาท
29,238,300 บาท
3,248,700 บาท
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8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
8.5.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ รองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
และเชือ่ มโยงการค้าโลก
8.5.9.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.5.9.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.5.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

114,107,500 บาท

126,786,200 บาท
114,107,500 บาท
12,678,700 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
แปรรูปยาง

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
114.1075
114.1075
-

รวม
114.1075
114.1075

8.5.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่
4
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
126.7862
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
114.1075
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

114.1075
12.6787
12.6787

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุง่ สง (ทัง้ ระบบ) เทศบาลเมืองทุง่ สง
อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
เงินนอกงบประมาณ

114,107,500 บาท
12,678,700 บาท
114,107,500 บาท
12,678,700 บาท
114,107,500 บาท
12,678,700 บาท
114,107,500 บาท
12,678,700 บาท
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8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม
8.5.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถชี วี ติ
8.5.10.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.5.10.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
1,000,000 บาท
8.5.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยังยื
่ น

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.0000
1.0000
-

รวม
1.0000
1.0000

8.5.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเทีย่ วภาคกลางเพิม่ ขึ้น
10
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1.0000
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์

41,575,500 บาท

8.5.11.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
8.5.11.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดกาญจนบุรี
8.5.11.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
46,195,000 บาท
8.5.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
41,575,500 บาท
- เงินงบประมาณ
4,619,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
41.5755
41.5755
-

รวม
41.5755
41.5755

8.5.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป้ าหมาย
3
ดาเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคกลาง
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
46.1950
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
41.5755
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

41.5755
4.6195
4.6195

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิ เวศน์
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
เงินนอกงบประมาณ
(1) ปรับปรุงถนนพลอยไพลิน (ช่วงที่ 1) หมูท่ ่ี 1 ตาบลบ่อพลอย
เทศบาลตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(2) ปรับปรุงถนนพลอยไพลิน (ช่วงที่ 2) หมูท่ ่ี 1 ตาบลบ่อพลอย
เทศบาลตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ
(3) ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต สายหนองปรือ - บ้านสามหลัง
(ช่วงที่ 3 และ ช่วงที่ 4) หมูท่ ่ี 4 บ้านสามหลัง - ท่าลาใย ตาบลเขาโจด
เทศบาลตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย
เงินนอกงบประมาณ

41,575,500 บาท
4,619,500 บาท
41,575,500 บาท
4,619,500 บาท
41,575,500 บาท
4,619,500 บาท
13,500,000 บาท
1,500,000 บาท
13,018,500 บาท
1,446,500 บาท

15,057,000 บาท
1,673,000 บาท
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8.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.5.12.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเทีย่ วธรรมชาติ
8.5.12.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนครราชสีมา
8.5.12.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
9,920,600 บาท
8.5.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
9,920,600 บาท
- เงินงบประมาณ

9,920,600 บาท

8.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ อานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์
และเชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ ว

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9.9206
9.9206
-

รวม
9.9206
9.9206

8.5.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเทีย่ วขยายตัวเพิม่ ขึ้น
4
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
9.9206
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9.9206
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

9.9206
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,920,600 บาท
9,920,600 บาท
9,920,600 บาท
9,920,600 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
30,000,000 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบครูพ่เี ลี้ยง
11,555,300 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนามีความรู ค้ วามเข้าใจในสมรรถนะการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
และได้รบั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องอันจะนาไปสูก่ ารพัฒนา ประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. เพือ่ เสริมสร้างให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาได้มสี ่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแลกเปลีย่ นเรียนรู ซ้ ง่ึ กันและกันในการพัฒนาการปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามสมรรถนะการประกอบวิชาชีพครู
รวมถึงมีการสร้างระบบการจัดเก็บหลักฐานและร่องรอยสาหรับการปฎิบตั หิ น้าทีท่ ถ่ี ูกต้อง เหมาะสม
ครบถ้วนอันจะนาไปใช้อา้ งอิงประกอบการเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า ความมันคง
่
ในวิชาชีพครูได้อย่างครบถ้วน
8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี ปี 2563)
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

11,555,300 บาท
11,555,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในการเสริมสร้างประสิทธิผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสมรรถนะ

งบดาเนิ นงาน
11.5553
11.5553

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
11.5553
11.5553

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูทกุ สังกัด ได้รบั การ
3,400
เสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในสมรรถนะการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
แผน
(ผล)*

แผน

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน

แผน

แผน

ล้านบาท

-

11.5553

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

11.5553
11.5553
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู ยคุ ใหม่

18,444,700 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

18,444,700
18,444,700
1,500,000
16,944,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยคุ ใหม่
18,444,700 บาท
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
1 เพือ่ เพิม่ สมรรถนะครูให้มคี วามรู ค้ วามเข้าใจในแนวคิดและแนวปฏิบตั ขิ องชุมชนแห่งการเรียนรู ้
วิชาชีพอย่างเป็ นระบบและนามาใช้ในการเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดของผูเ้ รียน
2. สร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือร่วมใจและความเป็ นกัลยาณมิตรทีด่ ตี ่อกัน ภายใต้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพทีม่ ปี ระสิทธิผล
8.6.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.6.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

18,444,700 บาท
18,444,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC)

งบดาเนิ นงาน
18.4447
18.4447

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
18.4447
18.4447

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เครือข่าย
1
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ระดับชาติ
เครือข่าย
( -- )
15
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ระดับภูมภิ าค
(
)
คน
เชิงปริมาณ : ผู ้ประกอบวิชาชีพครูทกุ สังกัดได้รบั การ
3,000
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ PLC และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ น
ระดับพื้นที่
-
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
18.4447
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน

18.4447
18.4447
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบครูพ่เี ลี้ยง

11,555,300 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

11,555,300 บาท
11,555,300 บาท
11,555,300 บาท
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